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چند روز پیش، افشین قطبی 
اس��امی 23 بازیکن تیم ملی 
فوتبال ایران را برای ش��رکت 
در بازی ه��ای غ��رب آس��یا 
اعالم کرد که چون دوره های 
گذشته حرف و حدیث هایی 

را به همراه داشت. همان طور که انتظار می رفت تیم سپاهان...
ورزش/ صفحه7

به ابتکار »علیرضا ذاکر اصفهانی« 
اس��تاندار اصفهان و همکاری 
اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی استان همایش »شبی 
با فرهیختگان« با شرکت بیش 
از 50 هنرمند اصفهانی االصل 

پایتخت نشین و هنرمندان بومی سینما و تلویزیون اصفهان...
سراسری/ صفحه2

احمدي نژاد:
آژانس بين المللي انرژي اتمي در پرونده ايران 
قانون را رعايت نكرد 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
در حوزه چاپ و نشر کتاب
جايگاه مناسبی نداريم  

شايسته ساالري خوب است
 اما نه براي قطبي!

ديدار هنرمندان اصفهاني سينماي 
کشور با مسئوالن 

سياسي – فرهنگي استان

جانشین فرمانده تیپ 44 سپاه 
قمر بني هاشم:

عمليات والفجر 8 
در شهرکرد 

شبيه سازي  مي شود
جانش��ین فرماندهي تیپ 44 س��پاه قمربني هاشم 
گفت: به مناس��بت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
عملیات والفجر 8 در شهرکرد شبیه سازي مي  شود. 

به گزارش فارس از ش��هرکرد، »جعفر موس��وي« 
در جلس��ه هماهنگي برنامه هاي بزرگداشت هفته 
 دف��اع مق��دس در چهارمحال و بختی��اري  اظهار 
داش��ت: به مناس��بت هفته دفاع مقدس در سراسر 
کشور بخش هایي که در حماسه هشت سال دفاع 
مقدس نقش ایفا کردند؛ براي بازدید مردم به ویژه 
نسل جوان بازسازي و به نمایش گذاشته مي شود. 

وي افزود: هر اس��تان یکي از عملیات هاي هشت 
سال دفاع مقدس را طراحي و به نمایش مي گزارد 
که به همین منظور در استان چهارمحال و بختیاري 
نیز عملیات والفجر 8 بازس��ازي و در معرض دید 
مردم قرار مي گیرد. موسوي افزود: برهمین اساس 
با دعوت از فرماندهان نظامي توپخانه زمان جنگ، 
این عملیات در محل رحمتیه دانشگاه آزاد اسالمي 
ش��هرکرد از تاریخ 31 ش��هریورماه ب��ه مدت 10 
روز به صورت زمیني اجرا خواهد ش��د. جانشین 
فرماندهي تیپ 44 س��پاه قمربني هاش��م با اشاره 
به اهمیت و حساس��یت موض��وع دفاع مقدس در 
س��ال جاري گفت: با توجه به توطئه هاي سال 88 
و تالش دش��منان داخلي و خارجي در راس��تاي 
براندازي نظام، برگزاري بزرگداشت مراسم سي  و 
یکمین س��ال هفته دفاع مقدس از حساسیت ویژه 
ای برخوردار است. وي با بیان اینکه فرهنگ سازي 
 در راه دف��اع مقدس یك حرکت مس��تمر اس��ت، 
افزود: دوران دفاع مقدس از نقاط برجس��ته تاریخ 
اسالم و انقالب است. موس��وي با اشاره به اینکه 
رزمندگان اسالم حجت را بر نسل هاي آینده تمام 
کردند، گفت: بازخوان��ي و انتقال ارزش هاي دفاع 

مقدس به نسل جوان الزامي است. 

اختتامی��ه نخس��تین  مراس��م 
جشنواره شعر »جوانان مسجد« 
با معرفی افراد برتر در اصفهان 
برگ��زار ش��د. ی��ازده نف��ر از 
برگزیدگان مرحله استانی این 
جش��نواره طی مراس��می در 

مجتمع فرهنگی- هنری صائب، در مجاورت آرامگاه صائب به...
شهرستان/ صفحه 4

برگزاري جشنواره شعر
»جوانان مسجد« استان اصفهان

 با معرفي نفرات برتر 

صفحه 2

تشريح عملكرد يك ساله دانشگاه آزاد اسالمي نجف  آباد

ايجاد 45 رشته جديد، جذب 100 عضو 
هيأت علمي و ارائه 600 مقاله علمي 

ءلو
بها

ن 
سی

: ح
س

عك

آگهي مزايده مجدد

شماره: 89/71339/س
شهرداري اصفهان در نظر دارد واحدهاي اداري و تجاري و امالك مشروحه ي ذيل را از 
طريق مزايده به فروش برساند، لذا متقاضیان مي توانند از تاريخ نشر آگهي همه روزه به 
جز ايام تعطیل در ساعات اداري به اداره قراردادها واقع در میدان امام حسین)ع( خیابان 
باب الرحمه – كوچه كلینیك قائدي – ساختمان شماره دو شهرداري مراجعه و نسبت به 
كسب اطالعات و تهیه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا 

پايان وقت اداري مورخ 89/7/17 مي باشد.
1 – هشت واحد آپارتمان واقع در بلوار شفق، مجموعه كوه نور )به مساحت 100 الي 130 

مترمربع در طبقات مختلف(
)به مساحت حدود 700  انصاري  بلوار شفق، كوي شهید  واقع در  يك قطعه زمین   –  2

مترمربع(
3 – سه مغازه تجاري واقع در شهرك ولي عصر )به مساحت 32 ، 68 و 79 مترمربع در 

خیابان هاي معرفت، هدايت، راغب اصفهاني(
در  مترمربع   68 الي   24 مساحت  )به  عصر  ولي  شهرك  در  واقع  كار  دفتر  شش   –  4 

خیابان هاي راغب اصفهاني و شیداي اصفهاني(
5 – سه قطعه زمین واقع در سپاهانشهر با كاربري خدماتي )به مساحت 600، 1630 و 

2280 مترمربع(
شرايط مزايده:

1 – ارائه سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي
نمايند  انجام معامله خودداري  از  تا سوم شركت كننده  اول  نفرات  در صورتي كه   –  2

سپرده شركت در مزايده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3 – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

شهرداري اصفهان

شهرداري اصفهان

»آگهي تجديد مناقصه شماره 89/1«

سازمان همیاري شهرداري هاي استان چهارمحال و بختیاري در نظر دارد عملیات حمل قیر و mc2 خود از 
پااليشگاه اصفهان به كارخانه اسفالت سازمان واقع در سیرك نوآباد هفشجان را جهت سال 89 و 1390 از طريق 
مناقصه به پیمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد . جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 89/7/1 لغايت 89/7/4 با 

ارائه معرفینامه به آدرس شهركرد – دروازه سامان – سازمان همیاري شهرداري هاي استان – دبیرخانه مراجعه 
نمايند.

شرايط مناقصه:
مبلغ  به  استان  هاي  همیاري شهرداري  سازمان  وجه  در  بانكي  نامه  مناقصه: ضمانت  در  تضمین شركت  مبلغ  و  نوع 

150/000/000 ريال.
مهلت تحويل پاكات مناقصه: حداكثر تا ساعت 9 صبح پنج شنبه مورخ 89/7/8.

محل تحويل پاكات مناقصه: شهركرد- دبیرخانه سازمان همیاري شهرداري هاي استان
همیاري  سازمان  در   89/7/8 مورخ  شنبه  پنج  روز  صبح   10 ساعت  مناقصه:  پاكات  بازگشايي  محل  و   زمان 

شهرداري هاي استان.
مبلغ برآورد اولیه: دويست و پنجاه میلیون ريال.

ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

سازمان همياري شهرداري هاي استان چهار محال و بختياري

آگهي مزايده )نوبت دوم(
شهرداري آران و بیدگل در نظر دارد تا به استناد مجوز شماره 584 تاريخ 89/6/17 
شوراي اسالمي شهر آران و بیدگل در نظر دارد تا نسبت به فروش 12 قطعه زمین 
صنعتي واقع در شهرك صنعتي سلیمان صباحي به متراژ 20/000 م.م با قیمت پايه 
اقدام  از طريق مزايده  با شرايط خاص  ازاي هر م.م 200/000 ريال،  به  كارشناسي 
نمايد، لذا از كلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد جهت اطالع از شرايط، 
اخذ مدارك و شركت در مزايده ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين 
برنده  به عهده  نمايند. هزينه درج آگهي  بیدگل مراجعه  و  به شهرداري آران  آگهي 

مزايده است و ساير شرايط در دفتر فني شهرداري موجود است.
 تاريخ انتشار نوبت اول: 89/6/22
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/6/29

محمد داروغه
شهردار آران و بيدگل
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ايران

به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد در بدو 
ورود به نیویورک در مصاحبه اختصاصی 
با ش��بکه »ای بی اس« امریکا که در محل 
اقام��ت رئیس جمهور صورت گرفت، در 
پاسخ به سئوالی درباره گزارش اخیر آژانس 
و اخراج مأموران آن افزود: اگر مأمور آژانس 
از وظایف خود تخطی کند، اساسنامه این 
اجازه را داده است تا حضور مأمور متخلف 

ممنوع شود. 
وی ب��ا بیان اینکه ایران به تمام قانون های 
آژانس احترام گزاشته و همه فعالیت ها با 
دوربین ها کنترل می ش��ود، گفت : حتی 
جا به جایی مواد در بحث های هسته ای 
ایران پس از توزین بررسی می شود و این 
کنترل ها جای هیچ شك و شبهه ای را باقی 

نمی گذارد. 
احمدی نژاد با اشاره به اینکه مأموران آژانس 
با انتش��ار اطالعات هسته ای ایران تخلف 
کردند، افزود: مأموران گزارش های خالف 
واقع منتش��ر کردند تا جای��ی که موجب 

سیاسی شدن پرونده ایران شد. 
رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه آژانس 
در گزارش اخیر خود به هیچ بندی استناد 
نمی کند و فقط به دنبال کلی گویی است 
گفت: گفته های مدیرکل آژانس باید قانونی 

و مستند باشد. 
احمدی نژاد تأکید کرد: آژانس اعتبار خود 
را با اعمال نفوذها و گزارش های ناعادالنه 

مخدوش کرده است. 
ــرای ملت ايران  تحريم ها، اهمیتی ب

ندارد 
وی در پاس��خ به سئوالی درباره تحریم ها 
گفت: این تحریم ها برای ملت ایران اهمیتی 
ندارد، زیرا آنان بیشتر خود را تحریم کردند 
و این کار، اقدامی غیرعادالنه در معادله های 

جهانی است. 
رئیس جمهور کشورمان همچنین با تأکید 
 بر اینکه آنان ب��ه ملت ایران جفا و توهین 
کرده اند، گفت: یقین داریم که پیش��رفت 
اقتص��ادی ایران، با ای��ن تصمیم غلط آنان 
بیشتر خواهد شد، زیرا مردم ایران به خوبی 
می دانن��د چگونه تهدیده��ا را به فرصت 

تبدیل کنند. 
احمدی نژاد تصریح کرد: وقتی اروپایی ها 
رابطه خود را قطع می کنند، این اروپایی ها 
هستند که ضرر می کنند زیرا ما سی سال 
اس��ت که به خوبی یاد گرفته ایم چگونه 

نیازهای خود را رفع کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه نود و پنج درصد اقتصاد 
ایران در داخل تولید و مصرف می ش��ود 
و تنها بخش ناچی��زی از آن نیاز به مبادله 
دارد، تصریح کرد: این چه روشی است که 
عده ای برای اداره دنیا، هرجا که احساس 
ضعف و کمبود می کنند، قلدرانه و با توسل 
به زور، از اختیارهایی مانند وتو اس��تفاده 

می کنند. 
وی اف��زود: آنه��ا اگر فک��ر می کنند این 
اقدام ها می توانند در مسیر پیشرفت ملت 
 ای��ران اثر منفی بگذارن��د، به طور حتم در

 اشتباهند. 

ديدگاه ضد يهود نداريم 
رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به سئوالی 
در خصوص اظهارهای اخیر فیدل کاسترو 
گفت: ما هیچ گاه دیدگاه ضد یهود نداریم، 
زیرا افراد بسیاری از این اقلیت ها در ایران 
زندگی می کنند و ما فقط درباره هولوکاست 
دو سئوال مطرح کردیم و هیچ گاه از کسی 

پاسخی نشنیدیم. 
 وی اف��زود: اینک��ه در ای��ن ب��اره کس��ی 
اظهار نظری کرده برای ما مهم نیست. زیرا 
مردم ایران هیچ زمانی دیدگاه نژادی نداشته 
و امروزه بدترین نژاد پرس��تی در فلسطین 
اتفاق افتاده تا جایی که به طور رسمی اعالم 
می کنند که ما نژاد برتر هستیم و ما معتقدیم 
ک��ه آنها یهودی نبوده و فقط به دنبال آواره 

کردن بیش از یك میلیون نفر هستند. 
ايران جامعه ای چند صدايی است 

رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به سئوالی 
درباره مسائل داخلی ایران نیز گفت: ملت 
رشید ایران در سی سال گذشته با یکدیگر 
متحد بوده و این اتحاد در س��خنان امام و 
رهبری همواره متبلور ش��ده اس��ت. وی 
افزود: ایران جامعه ای آزاد است و هرکس 
حق اظهار نظر دارد، بنابراین جامعه ای چند 
صدایی است، برخالف جامعه امریکا که به 

تك صدایی عادت کرده است. 
احم��دی نژاد همچنین درب��اره اظهار نظر 
اخیر وزیر امور خارجه امریکا درباره امور 
داخل��ی ایران نیز گفت: م��ن به این خانم 
توصیه می کن��م قبل از صحب��ت درباره 
هر موضوع��ی، ابتدا مطالعه و پس از فکر 
کردن، اظهار نظر کن��د. وی افزود: بودجه 
نظامی امریکا در سال جاری میالدی، 1003 
میلیارد دالر تصویب شده است، در حالی 
که این بودجه در ای��ران از رقم ده میلیارد 
تومان تجاوز نمی کند. بودجه نظامی امریکا 
با کل بودجه نظامی جهان برابری می کند و 
این به آن معناست که تلقی آمریکایی ها از 

نظامی بودن ایران، درست نیست. 
احمدی نژاد افزود: چگونه می ش��ود ادعا 
کرد که در ایران نظامی ها حاکم ش��ده اند 
 در حال��ی ک��ه در انتخابات اخی��ر حدود 
هشتاد و پنج درصد واجدان شرایط، مشارکت 

داشتند، آیا همه این افراد نظامی هستند؟ 
 وی تصری��ح ک��رد: ادعا مش��کلی را حل 
نمی کن��د، اگر تفکر جدید در امریکا آمده 
اس��ت تا دوران ب��وش را نجات دهد، باید 
روش قبلی را کنار گذاشته و اکنون توضیح 
 دهد که در افغانستان، عراق و آفریقا چه کار 

می کند. 
ــه  ــرايط عادالن ــو در ش ــاده گفتگ آم

هستیم 
رئیس جمهور کشورمان درباره بحث های 
اخیر در خصوص موضوع گفتگوهای ایران 
و امریکا نیز گفت: این من بودم که از اوباما 
برای گفتگو دعوت کردم، حتی به وی نامه 

نوشتم، اما پاسخی دریافت نکردم.
هم��واره  ای��ران  اس��المی  جمه��وری 
 آمادگ��ی گفتگ��و و مذاکره را در ش��رایط 

عادالنه دارد. 

»دکتر سید محمد امیري« رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد نجف آباد در گفتگوي 
خبري در جمع خبرنگاران استان اصفهان، 
از کسب افتخارهاي جدید این دانشگاه در 

سطح محافل دانشگاهي سخن گفت:
وي با اش��اره به ایجاد 45 رش��ته جدید 
دانش��گاهي و ج��ذب 100 نف��ر عض��و 
جدید هیأت علمي و نیز ارائه 600 مقاله 
از این دانش��گاه به محافل علمي داخل و 
خ��ارج از کش��ور و همچنین مجله هاي 
معتبر افزود: در حوزه آموزش پزشکي و 
همچنین در حوزه اداري مالي نیز همچون 
سال هاي گذش��ته رتبه برتر را در سطح 
دانش��گاه هاي آزاد اسالمي کشور داشته 
ایم. رئیس دانش��گاه آزاد اس��المي نجف 
آباد همچنین ابراز داش��ت: این دانش��گاه 
مجموعه اي کامل اس��ت که همه رش��ته 
هاي دانشگاه هاي صنعتي، علوم انساني، 
فني حرفه اي و هنر را افزون بر رشته هاي 
مهندسي و پزش��کي در درون خود جاي 
داده اس��ت، وي عنوان نمود: این دانشگاه 
تنها دانش��گاه، آزاد کشور است که داراي 
طرح اس��تراتژیك بوده و تنها 7 دانشگاه 
دولت��ي به این مهم دس��ت یافته اند. وي 
ادامه داد: با بررس��ي به عمل آمده از طرح 

هاي استراتژیك 50 دانشگاه معتبر کشور 
و جهان و بررسي دقیق و کارشناسي این 
طرح ها؛ با توجه به شرایط کشور و نقطه 
ضع��ف و قوت این دانش��گاه در عرصه 
هاي مختلف عملي، آموزش��ي، فرهنگي 
و پژوهش��ي، ط��رح جامع اس��تراتژیك 
دانشگاه آزاد نجف آباد تدوین شده است 
و با تصویب سازمان مرکزي دانشگاه آزاد 
کش��ور از سال گذش��ته به اجرا در آمده 
اس��ت. س��ید محمد امیري در خصوص 
نتیجه اجراي این طرح استراتژیك گفت: 
در پای��ان این طرح 20 س��اله دانش��گاه 
آزاد اس��المي نجف آب��اد از بزرگترین و 
معتبرترین دانش��گاه هاي کشور و داراي 
پشتوانه بین المللي و رتبه بندي بین المللي 
خواهد ش��د. وي اذعان داشت: نقشه راه 
و هدف هاي کلیدي در حوزه آموزش��ي، 
پژوهش��ي، اداري - مالي، پزشکي و... در 
این طرح ترسیم شده است. شاخص ها و 
برنامه هاي اجرایي مکمل این امر هستند. 
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمي واحد نجف  
آباد پیشرفت این طرح را مثبت ارزیابي و 
تصریح کرد: در حال حاضر در همه حوزه 
ها از پیش بیني هاي این برنامه استراتژیك 

جلوتر هستیم.

احمدي نژاد در گفتگو با شبكه خبري اي بي سي امريكا: 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در پرونده 

ايران قانون را رعايت نكرد 

تشريح عملكرد يك ساله دانشگاه آزاد اسالمي نجف  آباد
ايجاد 45 رشته جديد، جذب 100 عضو هيأت 

علمي و ارائه 600 مقاله علمي 

جهان نما نصف النهار
در اعتراض به آزار جنسی كودكان در كلیساها؛

هزاران نفر از مردم انگليس عليه پاپ 
تظاهرات کردند 

هزاران نفر از مردم انگلیس در اعتراض به تجاوز به کودکان در کلیساها در دیدار 
پاپ از این کشور تظاهرات گسترده ای را در لندن برگزار کردند.

به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری »بی بی سی«، در ادامه سفر 4 روزه پاپ 
بندیکت شانزدهم به انگلیس که از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد، هزاران نفر از 
مردم انگلیس در اعتراض به دیدار پاپ از این کشور در شهر »لندن« تظاهرات 

گسترده ای برپا کردند. 
این س��فر 4 روزه هیاهوی زیادی را در سراسر انگلیس به راه انداخته است و 
تظاهرات گسترده ای در تمام مناطق این کشور در اعتراض به انتشار اخبار تجاوز 

به کودکان در کلیساها و هزینه های زیاد این سفر برگزار می شود. 
سازمان دهندگان این تظاهرات که »pope event » نام داشتند اعالم کردند که 
در نظر دارند بر موضع پاپ در خصوص موضوع های بحث برانگیز از جمله 
س��نخیت زنان،  سوءاستفاده های جنسی و مخالفت کاتولیك با جلوگیری از 

بارداری تأکید و از این رویکردها انتقاد کنند. 
بنا به گفته س��ازماندهندگان این تظاهرات، 20 هزار نف��ر از مردم انگلیس در 
 این تظاهرات شرکت کردند. بی بی س��ی گزارش می دهد که این تظاهرات از 
»هاید پارک کرنر« در مرکز لندن به سمت ساختمان دولت و پارلمان انگلیس 

آغاز شد. 
این تظاهرات در شرایطی برگزار شده است که کاتولیك ها برای یك مراسم دعا 

به رهبری پاپ در هایدپارک گرد هم آمده بودند. 
»جفری رابرتسون« وکیل حقوق بشر که در این تظاهرات حضور داشت، اعالم 
کرد: ما اینجا جمع ش��ده ایم تا اعتقاد خود به آزادی، مساوات و حقوق بشر را 
جش��ن بگیریم. بر اساس این گزارش، هزینه های سفر پاپ به انگلیس غیر از 
هزینه های امنیتی بالغ بر 18/6 میلیون دالر است، این در حالی است که دولت 
انگلیس به علت مش��کل های اقتصادی به شدت س��عی دارد تا از هزینه های 

جاری در این کشور بکاهد. 
این در حالی اس��ت که بر اساس ارزیابی های دولت انگلیس فقط هزینه های 

امنیتی سفر پاپ به اسکاتلند، بیش از 1/5 میلیون دالر خواهد بود.

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل؛
»اوباما« و »عباس« پنجشنبه با يكديگر 

ديدار می کنند
رئیس جمهور امریکا و رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین پنجشنبه در حاشیه 

نشست های سازمان ملل با یکدیگر دیدار می کنند. 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اردنی »الرای«، منابع آگاه در واشنگتن اعالم 
کردند که »باراک اوباما« رئیس  جمهور امریکا در حاش��یه نشست های مجمع 
عمومی سازمان ملل با »محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 

دیدار خواهد کرد. 
بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار به بررسی جدیدترین تحوالت 
مربوط به مذاکره های سازش در »شرم الشیخ« خواهند پرداخت. به ویژه اینکه 

کارشناسان دستاوردهای آن را بسیار اندک و ناچیز توصیف می کنند. 
منابع آگاه اعالم کردند: برخالف انتظار »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی در نشس��ت های مجمع عمومی س��ازمان ملل که هفته آتی در 
نیویورک برگزار خواهد ش��د، ش��رکت نخواهد کرد و هیچ دیداری میان او و 
عباس در حاشیه این نشست ها صورت نخواهد گرفت. بر اساس این گزارش، 
»شیمون پرز« رئیس رژیم صهیونیستی به جای نتانیاهو در سازمان ملل حاضر 
خواهد شد، به همین دلیل نیز عصر دیروز عازم نیویورک شده است. همچنین 
قرار نیس��ت دیدارهای س��ه جانبه ای می��ان اوباما، عباس و پرز برگزار ش��ود. 

 توافق مشروط ائتالف ملی و العراقیه برای تشكیل 
دولت آتی بغداد؛ 

ائتالف نوری المالكی، با کاهش 
اختيارات نخست وزيری مخالفت کرد 

در توافق نسبی دو ائتالف ملی و العراقیه، پست نخست وزیری، از آن ائتالف ملی 
و عادل عبدالمهدی نامزد آنها خواهد بود و پست ریاست جمهوری و ریاست 
برخی ارگان های دیگر به العراقیه داده خواهد شد. ایلنا نوشت : ائتالف »دولت 
قانون« به ریاس��ت »نوری المالکی«، نخست وزیر عراق با رد طرح  ائتالف های 
دیگر برای کاهش صالحیت های نخس��ت وزیر در دولت آتی، اعالم کرد که 
 چنی��ن طرحی بحران بزرگ تری از بحران کنونی تش��کیل دولت برای عراق 

به همراه خواهد داشت. 
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق  االوسط، »عزت الشابندر«، عضو ائتالف دولت 
قانون درباره طرح  ائتالف های عراقی برای کاهش صالحیت های نخست وزیری 
در دولت آتی، گفت: » این گونه طرح ها هیچ کمکی به حل بحران کنونی عراق 
و حل معضل تشکیل دولت آتی نخواهد کرد، بلکه آن را پیچیده تر نیز خواهد 

کرد.« 
عزت الشابندر به نقل از نخست وزیر عراق گفت: »مالکی بر این باور است که 
برای افزایش فعالیت های دولت در بخش های گوناگون؛ نخست وزیر نیازمند 
صالحیت های بیش��تری است. او بر این باور اس��ت اختیارات کنونی به جز 
فرماندهی کل نیروهای مسلح در چارچوب اختیارات و فعالیت هیأت وزیران 
است نه نخست وزیر.« وی افزود:» طرح کاهش صالحیت های نخست وزیر و 
کاهش اختیارات قانونی، عراق را وارد بحران بزرگ تر و خطرناک تری از بحران 

کنونی خواهد کرد.« 
»مسعود بارزانی«، رئیس اقلیم کردستان عراق به تازگی و در راستای حل بحران 
تشکیل دولت و حل اختالف  گروه های عراقی در مورد نخست وزیر، طرحی 
را برای جلوگیری از منحصر به فرد شدن قدرت و رفع حساسیت های کنونی 
در مورد پست نخس��ت وزیری پیشنهاد داده است تا برخی از صالحیت های 
نخست وزیر میان ارگان های دیگر به ویژه شورای امنیت ملی عراق تقسیم شود. 
همچنین دو ائتالف بزرگ شیعیان در پیمان »اتحاد ملی« به زودی مذاکرات خود 
را برای مشخص کردن چگونگی انتخاب نامزد واحد برای پست نخست وزیری 
از سر می گیرند. ائتالف دولت قانون پیشنهاد داده که میزان رأی الزم برای تعیین 
نامزد واحد از میان نوری المالکی نامزد این ائتالف و »عادل عبد المهدی« نامزد 
ائتالف ملی به ریاس��ت »عمار حکیم«،  رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق از 
80 درصد به 65 درصد و یا کمتر کاهش یابد. بر اس��اس گزارش های منتشر 
شده، ائتالف »العراقیه« به ریاست »ایاد عالوی«، نخست وزیر عراق با حمایت 
از عادل عبد المهدی آمادگی خود برای تشکیل فراکسیون جدید با ائتالف ملی 

اعالم کرده است. 

در همايش »شبي با فرهیختگان«

ديدار هنرمندان اصفهاني سينماي كشور با مسئوالن 
سياسي – فرهنگي استان

 مهدی فضیلت
به ابتکار »علیرضا ذاکر اصفهانی« استاندار اصفهان 
و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همایش »شبی با فرهیختگان« با شرکت بیش از 50 
هنرمند اصفهانی االصل پایتخت نشین و هنرمندان 
بومی سینما و تلویزیون اصفهان شامگاه جمعه در 
مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان اصفهان برگزار 

شد.
 چهره ه��ای مان��دگار س��ینمای اصفه��ان ک��ه 
س��ال هاست از این ش��هر کوچ کرده و به تهران 
رفته ان��د ب��ار دیگر ب��ا هنرمن��دان بومی عرصه 
س��ینمای اصفهان دیدار کردن��د و به ارائه نظر و 
تبادل افکار با مس��ئوالن سیاسی- فرهنگی استان 
پرداختند. این همایش در جهت اس��تفاده از این 
چهره ها در بستر سازی فرهنگی – هنری استان 
اصفهان و شرکت دادن آنها در برنامه ریزی های 
فرهنگی سینمایی استان اصفهان ترتیب داده شده 

بود.
س��ید »علیرضا حس��ینی«، مدیرکل ارشاد استان 
این همایش را واس��طه دیدار مجدد و به وجود 
آمدن عرصه جدید فعالیت چهره های سینمایی 
ممتاز و کش��وری اصفهان در این شهر توصیف 
 کرد و افزود: اس��تفاده از پیشنهادهای هنرمندان 
س��نگ بنای کارهای اصیل فرهنگی و س��اختن 
مستندی از خصلت های اصیل و ترویج فرهنگ 
سالم اصفهانی و غیرت آنها در کارهای فرهنگی، 

هنری و علمی می شود.
ــی  فرهنگ ــكار  اف ــادل  تب و  ــه  انديش  آزادی 
با هنرمندان سینمايی در راستای ساختن آثار 

سینمايی ماندگار در اصفهان
»علیرضا ذاکر اصفهانی« فرصت دیدار هنرمندان 
س��ینمایی اصفه��ان ک��ه در عرص��ه کش��وری 
افتخارآفرین بوده اند را مجالی برای تبادل آزادی 
اندیش��ه و افکار فرهنگی هنرمندان در راس��تای 
س��اختن آثار فاخر س��ینمایی اصفهان دانست و 
جلس��ه های مختل��ف برای تبادل نظ��ر با اهالی 
فرهنگ را از دغدغه های اصلی اس��تانداری در 
برنامه ریزی فرهنگی و زیربنایی استان توصیف 

کرد.
اس��تاندار اصفه��ان انجام دی��د و بازدی��د میان 
هنرمن��دان و ارائ��ه آزاد نظره��ا و ارج نهادن به 
نظرهای مناس��ب در جلس��ه های هم اندیش��ی 
 را زمینه س��از تش��کیل اتاق های فکر در عرصه 

برنامه ریزی فرهنگی قلمداد کرد.
وی در ادامه اذعان داش��ت: در صد و پنجاه سال 
پیش اصفهان در کش��اکش آفت های فرهنگی و 
جدال س��نت و مدرنیته بوده که باید با پش��توانه 
س��ازی فرهنگی، فکری و فلس��فی، به باورهای 
اصیل سنتی- مذهبی و هنر اسالمی اصفهان ارج 
نهاده شود. وی تأکید کرد: اصالت هنر و صالبت 
هنرمند مهم است و نباید زیاد بر روی اصفهانی 
و تهرانی بودن و این مناسبت ها تأکید داشت اما 
هویت یابی هنرمندان اصفهانی برای ارائه آثار در 

شهر زادگاه خود امری مهم است.
ــران محوری« با تخصیص بودجه به  نگاه »ته

استان ها، بايد كم شود
»علیرض��ا ذاکر اصفهانی« ب��ا تأیید ظرفیت های 
قاب��ل قب��ول فرهنگی- هن��ری و علمی اصفهان 
تأکید کرد: باید نگاه »تهران محوری« با تخصیص 
بودجه های الزم به اس��تان ها برای خودباوری 
آنها کم ش��ود و انتقال برخ��ی نهادها به اصفهان 
 نیز در جهت اختصاص بودجه بیشتر و سرمایه، 
به استان بوده است. وی تصریح کرد: صرف نظر 
از همه گرایش های سیاس��ی باید افکار خاصی 
برای حفظ و نگهداری فرهنگ اصفهان داش��ت 
و آث��ار فاخر معماری، فرهنگی و هنرهای متعدد 
اصفه��ان را ب��ه نحوه های مختلف ب��ه جهانیان 
شناس��اند که در ای��ن راه فیلم یک��ی از بهترین 
ابزار است و ساخت مستند سینمایی کارشناسی 
ش��ده در مورد ابعاد این فرهن��گ عظیم یکی از 

برنامه های آینده استانداری می باشد.
ــالن آمفی تئاتر با اعتبار اولیه  موزه فرش و س

دو میلیارد تومان احداث می شود
ذاکر اصفهانی افزون بر تأکید ساخت فیلم مستند 
ارزش��مند و فاخ��ر در مورد مس��ائل فرهنگی- 
هنری اصفهان و نیز س��اخته های دیگر سینمایی 
بر مبنای اصفهان شناس��ی از تأسیس موزه فرش 

 دس��تباف اصفه��ان در طبقه فوقانی سرپرس��تی 
بان��ك ملی اصفهان و همچنین س��اخت س��الن 
مخصوص برگ��زاری تئاتر به صورت تخصصی 

با اعتبار اولیه دو میلیارد تومان خبر داد.
اس��تاندار اصفهان در پاس��خ برخی از افراد مبنی 
بر سیاس��ی شدن فرهنگ گفت: از ابتدا، سینما و 
مس��ائل فرهنگی ما با سیاست همراه بوده است. 
البته م��ا این امر را مقبول نمی دانیم ولی نزدیك 
به سابقه تاریخی دانسته و می دانیم همواره یك 
درد سیاس��ی، آنان را به سوی هنر و ساخت یك 
اث��ر هنری از ش��عر گرفته تا کتاب و داس��تان و 
فیلم می کش��اند و هم��واره در ط��ول تاریخ از 
اولی��ن فیلم ایران��ی )دختر ل��ر( تا آث��ار امروز 
س��ینمای ایران و جهان همواره سیاست در این 
فیلم ها حضور داشته است و این یك امر بدیهی 
 و بهم تنیده اس��ت اما نگاه مس��ئوالن در مسائل 

فرهنگی- سینمایی نباید سیاسی باشد.
ــب فیلمبرداری  اصفهان فقط يك محل مناس

نیست
جهانبخش سلطانی بازیگر خوش لهجه سینمای 
ای��ران در این مراس��م گفت: اصفه��ان فقط یك 
مح��ل مناس��ب فیلمب��رداری و تصویرب��رداری 
تاریخی و دارای لوکیش��ن های به ثبت رسیده و 
فرهنگی و تاریخی نیست بلکه باید ظرفیت های 
علمی و ادبیات و گویش زیبای آن به عنوان یك 
ثروت ملی پاس داش��ته شده و مورد احترام قرار 
گی��رد و مانند ثروتی ملی از فرهنگ گرانمایه آن 
صیانت شود. وی در خصوص عدم شرکت فعال 
خود در عرصه فعلی س��ینما گفت: باید فراخوان 
و پیش��نهاد داده شود و در حال حاضر فراخوانی 
باب میل وجود نداش��ته است و آخرین اثری که 

بازی کرده ام تئاتری با جمشید مشایخی است.
 جهانبخ��ش س��لطانی بازیگ��ر س��ینما در پایان 
گفت: استمرار جلسه های مشورتی برای ساخت 
فیلم هایی برای اصفهان ارزشمند و کار مسئوالن 
استان اصفهان س��تودنی است. وی دردمندی در 
عرصه هنر را باعث رش��د خالقیت دانست ولی 
تأکید ک��رد: نباید هر درد و مش��کلی به صدای 
س��از ناهماهنگ و اعتراض های نا به جا تبدیل 
ش��ود و هنرمن��دان اصفه��ان نیز بای��د زیر چتر 
حمایتی مس��ئوالن قرار گیرند ت��ا خدای ناکرده 
مشکل معیش��تی و... در ایام س��ختی برای شان 

پیش نیاید.
ــردن لهجه اصفهانی در تلويزيون  از خراب ك

عصبانی می شوم!
محمد علی کش��اورز اس��تاد پیشکسوت عرصه 
سینمای کش��ور در مراسم ش��بی با فرهیختگان 
اصفهان گفت: در ش��هر خودم اصفهان احساس 
شوق، سرخوشی و س��رحالی دارم و خوشحالم 
که ش��بی دوب��اره میهمان همش��هریان باهوش، 
شریف و انسان دوست خود شده ام اما از اینکه 
به لهجه اصفهانی اهانت ش��ود و خراب ش��دن 
این لهج��ه در برنامه ه��ای تلویزیونی عصبانی 
می ش��وم! محمدعلی کشاورز با اش��اره به فیلم 
»در مس��یر زاین��ده رود« از اینکه س��ازندگان آن 
چقدر نابخردانه با فرهنگ اصیل و لهجه شیرین 
و خصلت های خ��وب مردمان اصفهان برخورد 
کرده اند اظهار تأسف کرد. ولی ضمن برشمردن 
اس��تادانی چون: کس��ایی و ش��هناز در موسیقی 
و ارح��ام صدر در س��ینما و نیز اس��تاد همایی، 
کتاب��ی، مهری��ار و هنر ف��ر در عرص��ه فرهنگ 
و ادب، اصفه��ان را مه��د تدریس انس��انیت و 
تربیت مس��تعدترین هنرمندان دانست و با اشاره 
به س��اختن پارکی در زالندنو به ن��ام »اصفهان« 
گفت: با تأس��ف از فرهن��گ و تمدن غنی خود 
 غافل مانده ایم. وی تأکید کرد: باید به طور حتم 
ب��ه زودی برای اصفهان یك س��الن بزرگ تئاتر 
»که مادر سینماست« ساخته شود و تصریح کرد: 
س��ینمای امروز مال جوان هاست و باید عرصه 
براي ایش��ان باز شود البته احترام به پیشکسوتان 
ج��ای خ��ود دارد و جوان ه��ا نیز بای��د تعهد، 

اخالص و تخصص را پیشه خود کنند.
ــی و باند و باندبازی از سینما  بايد نگاه سیاس

برچیده شود
مجتبی راعی، تهیه کننده و فیلمس��از فعال کشور 
 عل��ت کوچ خ��ود از اصفهان را چنین تش��ریح 
کرد: با تأس��ف تنگ نظری ها و عدم مجال دادن 

به هنرمندان، باعث مهاجرت من به تهران شد و 
اگر اینجا می ماندم پیشرفتی نداشتم. وی تصریح 
ک��رد: باید نگاه سیاس��ی و باند و بان��د بازی از 
سینمای کشور و مدیریت فرهنگی اصفهان کوچ 

کند.
وی افزود: باید تئائر و درام شناخته شود تا سینما 
و سناریو پا بگیرد و با تأسف در شهری که ارامنه 
و اصفهانی ه��ا با محبت و ب��رادری در کنار هم 
زندگی و کلیس��اهای اصفهان نش��ان از فرهنگ 
اس��المی، ایران��ی و ارمن��ی دارد اکن��ون وجود 
تن��گ نظری ه��ا و نگاه های ت��ك محوری در 
عرصه فرهنگ س��بب افول رشد هنرمندان شده 
اس��ت. وی خاطرنشان کرد: نوع مدیریت هنر و 
سیاس��ی عمل کردن مدیران هنری آفت فرهنگ 
و هنر و س��ینمای اصفهان اس��ت. مجتبی راعی 
در خص��وص ادام��ه کار در اصفهان گفت: برای 
ساخت یك فیلم در تهران یك میلیارد و سیصد 
میلیون تومان پیشنهاد س��رمایه گذاری داشته ام 
در حالی که اگر در اصفهان باشد سی میلیون هم 

اختصاص نمی یابد.
اهالی فرهنگ و هنر بايد مديريت فرهنگی و 

سینمايی كشور را به دست گیرند
داریوش بابائیان، با اظهار خرس��ندی از حضور 
در زادگاه خود گفت: با تأسف سوء مدیریت در 
عرصه فرهنگ که در شهرستان ها بیش از تهران 
اس��ت س��بب نارضایتی عموم هنرمندان و کوچ 
آنه��ا به تهران و حتی مهاجرت از شهرس��تان ها 
به خارج از کش��ور شده اس��ت که در این راستا 
الزم است در تجدید نظری: اهالی فرهنگ و هنر 
مدیریت فرهنگی – س��ینمایی کشور را به دست 
گیرند. وی در پاسخ به گالیه افراد در خصوص 
ع��دم اس��تفاده از برخ��ی چهره های س��ینمای 
اصفهان در عرصه کش��ور گفت: تخصصی عمل 
کردن خاص سینمای حرفه ای است و نمی شود 
برای تولید آثار جهانی، فقط رفاقت و همشهری 

بودن را، مالک قرار داد.
ای��ن تهیه کننده س��ینمایی س��ه ش��هر: اصفهان، 
ش��یراز و نیش��ابور را »مش��ت در نمای درشت« 
دانس��ت و  ای��ران زمی��ن   از فرهن��گ و هن��ر 
اف��زود: درد دل هنرمن��دان اصفهان��ی در م��ورد 
س��اخت سریال و توهین به لهجه اصیل اصفهانی 
 بای��د مورد توجه قرار گیرد و اس��تفاده از مدیران 
کوتاه مدت در عرصه های فرهنگ در اصفهان و 
دیگر مرکزها ضربه بزرگی به سینما و هنر کشور 

است.
چرا بايد به بازيگر اصفهانی 15 هزار تومان و 
به تهرانی ها روزی 150 هزار تومان دستمزد 

بدهند؟
حریرچی��ان از پیشکس��وتان س��ینمایی اصفهان 
 ب��ا گالی��ه از فیلمس��ازان و کارگردانان کش��ور 
گفت: با تأسف وقتی پای بازار بومی و فیلمبرداری 
در اصفهان می رسد کارگردانان به سراغ بازیگران 
اصفهان��ی آن هم برای لهجه آنان می آیند و وقتی 
پیشنهادهای قرارداد گدامنشانه آنها مبنی بر روزی 
 15 ه��زار توم��ان توس��ط اصفهانی ه��ا پذیرفته 
نمی شود به سراغ بازیگران ناشی و جوان تهرانی 
 می رون��د و از روی ل��ج برای آنان هتل با ش��بی 
80 هزار تومان و دستمزد روزانه 150 هزار تومان 

برای تهیه سریال تعیین می کنند.
ــت عمل كنند تا هنرمندان دچار  مديران درس

عقده خود كم بینی نشوند
حس��ن اکلیل��ی بازیگر ن��ام آش��نای اصفهان نیز 
 در س��خنانی اصفه��ان را دارای ظرفی��ت کام��ل 
فرهنگی- هنری و سینمایی در داخل خود دانست 
و از مدیران خواست درست عمل کنند تا هنرمندان 
دچار عقده خود کم بینی و حقارت نش��وند. وی 
افزود: سران فرهنگی و سینماگران اصفهانی باید 
 به خودش��ان برگردند و ب��ا همکاری و همدلی و 
پر کردن شکاف های تفرقه موجود راه های تداوم 

فرهنگ و هنر اصیل را هموار کنند.
حس��ن اکلیل��ی خاطرنش��ان کرد: اصفه��ان همه 
چی��ز دارد و اصفهانی ها ب��ا هنرمندی، هوش و 
تخصص با کمتری��ن هزینه بهترین فیلم ها را در 
اصفهان می س��ازند، فقط الزم اس��ت که اصفهان 
از نظر بودجه فرهنگی تأمین و درآمدهای بزرگ 
 صنعت��ی- اقتص��ادی آن در همین اس��تان خرج 

شود.
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ی��ك وکیل پایه یك دادگس��تري گفت: مهری��ه با توجه به 
موافقت زوجین به طور نس��بي تعیین مي شود و ملزم کردن 
افراد جامعه براي پیروي از یك الگوي مشخص شده، امري 

غیرقابل اجرا به نظر مي رسد. 
زه��را بهادري فرخ در گفتگو با فارس، در خصوص تعیین 
مهری��ه متعارف در ماده 24 الیحه حمایت از خانواده اظهار 
داش��ت: مهریه با توجه به موافقت زوجین به طور نس��بي 
تعیی��ن مي ش��ود و ملزم ک��ردن افراد جامعه ب��راي پیروي 
 از ی��ك الگوي مش��خص ش��ده، ام��ري غیرقاب��ل اجرا به

نظر مي رسد. 
در م��اده 24 الیحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق 
دستگاه هاي فرهنگي و رسانه هاي عمومي در جهت ترویج 
 فرهن��گ ازدواج و رعای��ت برقراري مهریه ه��اي متعارف 

اقدام هاي الزم را به عمل آورد. 
تبص��ره 1� میزان مهریه متعارف ب��ا توجه به وضع عمومي 
اقتصادي کش��ور هر سه س��ال یك بار از طرف رئیس قوه 

قضائیه اعالم مي شود. 
تبصره 2� هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف 
باش��د و زوج در صورت حال ش��دن مهریه از پرداخت آن 
امتناع کند، مش��مول مقررات م��اده )2( قانون نحوه اجراي 

محکومیت هاي مالي است. 
تبص��ره 3� چنانچه مهری��ه مقرر از می��زان مهریه متعارف 

در س��ال وقوع عقد بیشتر باش��د، در خصوص مازاد صرفًا 
مالئت زوج مالک پرداخت است. 

تبص��ره 4� مقررات مربوط به محاس��به مهریه به نرخ روز 
الزم الرعایه است. 

ــفه ازدواج به افراد  ــتي از فلس با آموزش، تعريف درس
جامعه ارائه شود 

وي اظهار داشت: یکي از راهکارها براي ترغیب جوانان به 
ازدواج، فراهم کردن ش��رایط و تسهیالت ازدواج از جمله 

کار مناسب براي جوانان است. 
همچنی��ن آم��وزش تعری��ف درس��تي از فلس��فه ازدواج 
 ب��ه اف��راد جامع��ه در مرحله ه��اي اول کارس��از خواهد 

بود. 
بهادري ادامه داد: الگو سازي مناسب، ظریف و موشکافانه 
زیرنظر کارشناس��ان دلس��وز، باتجربه و آگاه ب��ه نیازهاي 
جوان��ان در امر ازدواج در ط��ول زمان نتیجه بخش خواهد 

بود. 
به��ادري ف��رخ، مراجعه جوانان به مش��اوران تأیید ش��ده 
 را توصی��ه کرد ت��ا با مهارت هاي زندگي آش��نا ش��وند و 
گف��ت: در این حالت جوانان به درک صحیحي از فلس��فه 
زندگي مش��ترک مي  رس��ند و پس از بلوغ فکري و رواني 
براي ازدواج و تش��کیل زندگي مشترک اقدام مي کنند و در 

نهایت آمار طالق و سن ازدواج نیز کاهش مي یابد.

جامعهجامعه

 کشف 10 کارتن داروي تقلبي ملزم كردن زوجين براي تعيين مهريه بر اساس الگوي مشخص، غيرقابل اجراست

غيرمجاز از يك داروخانه

 اعتياد به مواد روانگردان 
درمان دارويي ندارد

سرخط

سرقت با غذاي مسموم

كشف بيش از 92 كيلو مواد مخدر، در سميرم

در نیمه اول شهريور ماه:
کشف 111 دستگاه وسيله نقليه 

مسروقه در اصفهان

طناب عدالت بر گردن قاچاقچي 
مواد مخدر در کاشان

 فرمانده انتظامي شهرس��تان 
اصفهان، از کشف 111 دستگاه وسیله 
نقلیه مسروقه در نیمه اول شهریورماه 

سال جاري خبر داد.
سرهنگ »محس��ن عقیلي« فرمانده 
انتظامي شهرستان اصفهان با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در راستاي اجراي 
طرح ه��اي انتظام��ي در خصوص 
کشفیات وسایل نقلیه مسروقه در نیمه 
اول ش��هریورماه، تعداد 111 دستگاه 
وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط 

شد.
وي افزود: از وس��ایل نقلیه کش��ف 
شده تعداد 42 دستگاه خودرو و 69 
دستگاه موتورسیکلت بوده است. این 
مقام مسئول گفت: همچنین در این 
رابطه تعداد 46 دس��تگاه نقلیه تحت 
تعقیب مراجع قضایي و 11 دستگاه 

وس��یله نقلیه با اصالت مخدوش نیز 
توقیف شده است.

سرهنگ عقیلي در پایان با بیان اینکه 
وسایل نقلیه کشف شده پس از طي 
 مراحل قانوني تحوی��ل مالباختگان 
مي شود خاطرنشان کرد: در این رابطه، 
تعدادي از سارقان دستگیر و جهت 
س��یر مراحل قانوني تحویل مراجع 

قضایي شدند .

 قاچاقچي مواد مخدر که به 
جرم حمل و نگهداري مواد افیوني 
توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهي انتظامي شهرستان 
 »کاشان« اصفهان دستگیر شده بود 
 بر اس��اس حکم قضایي در زندان
  کاش��ان به دار مج��ازات آویخته 

شد.
سرپرس��ت  صادقیان«  »مصطف��ي 
مرک��ز اط��الع رس��اني معاون��ت 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
 اصفهان با بی��ان این مطلب اظهار 
داش��ت: قاچاقچ��ي جواني که به 
ج��رم حم��ل و نگه��داري مواد 
افیون��ي توس��ط مأم��وران پلیس 
مب��ارزه با مواد مخ��در فرماندهي 
انتظام��ي کاش��ان دس��تگیر و بر 
اس��اس حک��م قضایي ب��ه اعدام 
محکوم ش��ده بود صبح روز س��ه 

ش��نبه 23 شهریور ماه سال جاري 
در زن��دان مرکزي کاش��ان به دار 

مجازات آویخته شد.
 وي  اف���زود: ای��ن ف���رد ک����ه 
»پیمان - س« نام داش��ت در سال 
1385 توسط مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان کاشان به 
جرم حمل یك تن مواد مخدر از 
نوع »تریاک« و مرفین دس��تگیر و 
توس��ط دادگاه عمومي و انقالب 
شهرس��تان آران و بیدگل به اعدام 

محکوم شده بود.
ای��ن مق��ام مس��ئول  در پای��ان 
خاطرنش��ان ک��رد: حک��م اعدام 
عال��ي  دی��وان  تأیی��د  از  پ��س 
کش��ور و ط��ي مراح��ل قانون��ي 
صب��ح روز مذک��ور در محوط��ه 
 زندان مرکزي شهرس��تان کاش��ان 

اجرا شد.

 س��ارقاني ک��ه ب��ا خوراندن 
غذاي مس��موم به طعم��ه هاي خود 
اقدام به س��رقت مي کردند توس��ط 
مأموران پلیس آگاهي استان اصفهان 
 شناسایي و دستگیر شدند. سرهنگ 
»حسین حس��ین زاده« رئیس پلیس 
آگاهي اس��تان با اع��الم این مطلب 
اظهار داش��ت: در پي وقوع یك فقره 
س��رقت به عنف، با تع��ارف غذاي 
مس��موم ب��ه مالباخته موض��وع در 
دس��تور کار مأم��وران اداره مبارزه با 
 سرقت هاي به عنف این پلیس قرار 
گرف��ت. وي افزود: در جریان تحقیق 
مشخص شد که سارقان  با تعارف کردن 
غذاي مس��موم به مالباخته و بیهوش 
 ک��ردن او مبادرت به س��رقت از وي
 کرده اند. این مقام مس��ئول تصریح 
کرد: با به کارگیري ش��یوه هاي ویژه 
 پلیسي در این رابطه مادر و فرزندي به 
و  ال��ف«   – »زه��را  ه��اي:   ن��ام 
»میالد – ک« شناس��ایي و دس��تگیر 

ش��دند. رئیس پلیس آگاهي اس��تان 
گفت: در بررسي هاي اولیه، متهمان به 
صراحت به بزه انتسابي اقرار و افزون 
ب��ر آن، به دو فقره س��رقت دیگر نیز 
اعتراف کردند. سرهنگ »حسین زاده« 
در پایان با اشاره به اینکه متهمان جهت 
س��یر مراحل قانوني تحویل مراجع 
قضایي شدند به ش��هروندان هشدار 
داد: از پذیرفتن خوراکي یا نوشیدني 
از دست افراد ناشناس به طور جدي 
پرهیز کنند چرا که امروز ش��یوه افراد 
سودجو و فرصت طلب تغییر کرده و 
با چهره هایي بسیار موجه و متشخص 
 به طعمه هاي خود نزدیك مي شوند

  ب��ه گون��ه اي که اف��راد هرگز گمان 
نمي کنند ک��ه این افراد قصد س��وء 

استفاده دارند. 
بنابراین به طور کامل باید محتاط باشند 
و در برخورد با موردهاي مشکوک، به 
سرعت مراتب را با شماره تماس 110 

به پلیس اطالع دهند.

 در بازرس��ي از یك دستگاه خودروي سواري استان 
اصفهان بیش از 92 کیلوگرم »تریاک« کشف و ضبط شد.

»مصطفي صادقیان« سرپرس��ت مرکز اطالع رساني معاونت 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: واحد گش��ت پلی��س مبارزه با م��واد مخدر 
فرماندهي انتظامي شهرس��تان س��میرم حین گشت زني در 
محورهاي مواصالتي این شهرس��تان به یك دستگاه سواري 

زانتیا مشکوک و به راننده دستور 
توقف مي دهند که راننده بدون 
توجه به ایس��ت مأموران قصد 
 فرار داش��ته که با عکس العمل 
به موقع مأموران خودروي مذکور 
پس از چند دقیقه تعقیب و گریز 
متوقف مي شود. وي افزود: در 

بازرسي از خودروي مذکور مقدار 
92 کیل��و و 500 گرم مواد مخدر 
از نوع »تریاک« با لفافه پالستیك و 
برزنت که در داخل صندوق عقب 
خودرو جاسازي شده بود کشف 

و ضبط شد.
این مقام مسئول گفت: در جریان 

این عملیات راننده خودروي مذکور به اتهام قاچاق مواد مخدر 
دستگیر و خودروي وي نیز متوقف شد.

»صادقیان« در پایان با بیان اینکه در جریان این عملیات عوامل 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و مأموران فرماندهي انتظامي 
 شهرس��تان س��میرم با هم همکاري داش��ته اند؛ خاطرنشان 
کرد: متهم دس��تگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني تحویل مراجع قضایي شد.

ث
واد

ح

علي  زنجاني حس��نلویي )عضو کمیسیون اجتماعي مجلس( در گفتگو با فارس، 
با بیان اینکه کمیته امداد در گذش��ته مش��کل بودجه اي داشت، گفت: کمیسیون 
اجتماعي مجلس زماني که مي خواس��ت بودجه س��ال 89 را براي کمیته امداد و 
س��ازمان بهزیستي تصویب نماید، براي اینکه بتواند به این نهادها کمك کرده تا 
بتوانند اش��تغالزایي کنند، بودجه آنها را بیشتر از قبل ارتقا داد و کمیسیون تلفیق 
نی��ز از کمیت��ه امداد امام خمیني )ره( در زمینه بودج��ه  بندي دفاع کرد که نتیجه  

بخش هم بود. 
وي ادامه داد: کمیته امداد در س��ال هاي گذشته کارهایي انجام داده بود تا بتواند 
زنان سرپرست خانوار را توانمند کند، ولي در این زمینه صد در صد موفق نبوده 
است. زیرا راهکارهایي را که کمیسیون اجتماعي مجلس در نظر داشت و دولت 

پیش بیني کرده بود نتوانست پیش ببرد. 
زنجان��ي حس��نلویي افزود: ب��ا توجه ب��ه افزایش بودجه،  امس��ال مقرر ش��ده: 
گرای��ش کل کمیت��ه امداد به این جهت باش��د ک��ه با تحت پوش��ش قرار دادن 
مددجویان��ش از لح��اظ توانمند س��ازي ب��ه آنه��ا کم��ك کند همچنی��ن براي 
اف��رادي ک��ه ت��وان کار دارن��د و مي توانن��د اش��تغالزایي کنند، توانمندس��ازي 
 ص��ورت گیرد، ت��ا به مرور زم��ان از تحت پوش��ش بودن کمیته ام��داد خارج 

شوند. 
 امس��ال نی��ز بودجه کمیت��ه امداد دیر ابالغ ش��ده اس��ت و ما منتظر هس��تیم تا 

کمیته امداد کارهاي خود را با خیزش خاصي شروع کند. 

وي در پاسخ به این پرسش که راهکار پپیشنهاد شده از جانب کمیسیون اجتماعي 
 مجلس به کمیته امداد چه بوده اس��ت، بیان داشت: بر اساس این ضرب المثل که

 » ب��ه جاي اینک��ه به فردي ماهي بده��ي، ماهي گرفتن را یاد بده « کمیس��یون 

اجتماعي مجلس به کمیته امداد پیشنهاد کرد به جاي اینکه هر ماه به مددجویانش 
مس��تمري پرداخت کند و هر س��ال ب��ه تعداد آنها اضافه کرده ب��راي آنها ایجاد 

اشتغال کند. 
زنجان��ي حس��نلویي ادامه داد: ما نیز این راهکاره��ا را در خصوص کمیته امداد 
و س��ازمان بهزیس��تي پیگی��ري خواهیم کرد و ب��ا ارائه بودجه مناس��ب، از آنها 
مي خواهیم تا به افراد به گونه اي کمك کنند که مددجو هم براي خود درآمدزایي 
کرده و هم بتواند براي افراد دیگر اش��تغالزایي کند چرا که با این کار هم آبرو و 

حیثیت خانواده حفظ مي شود و هم افراد مددجو کم خواهند شد. 
وي با بیان اینکه منتظر هس��تیم تا مش��اهده کنیم مس��ئوالن کمیت��ه امداد چقدر 
 مي توانن��د در خصوص توانمندس��ازي مددجویانش��ان مؤثر عم��ل کنند، عنوان
 ک��رد: کمیت��ه امداد، نهادي اس��ت که بعد از انقالب اس��المي ایجاد ش��ده؛ اگر 
بخواهی��م به طور کلي عملک��رد کمیته امداد را ارزیابي کنیم کار آنها خوب بوده 
و توانسته به هدف هاي مورد نظر خود برسد، این اقدام ها نیز به همت مردم و 

مسئوالن این نهاد صورت گرفته است. 
زنجان��ي حس��نلویي در پای��ان گف��ت: بای��د رویک��رد کمیت��ه ام��داد در زمینه 
 توانمندس��ازي بهتر ش��ود و کارهایي را که اوایل انقالب انجام مي داده اس��ت، 

تکرار کند. 
ول��ي به طور کلي عملکرد ای��ن نهاد موفقیت آمیز بوده و از این به بعد نیز با این 

رویکرد مي تواند موفقیت هاي بیشتري کسب کند. 

مدیر عامل ش��رکت ارتباطات زیر س��اخت گفت: بر اساس 
طرح تجاري س��ال گذش��ته مشخص ش��د که مي توانیم 20 
درصد کاهش قیمت پهناي باند داش��ته باش��یم و امیدواریم 
براي س��ال آینده هم بتوانیم به همین میزان یا بیش تر کاهش 
داشته باشیم. محمود خسروي )مدیر عامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت( در گفتگو با ایسنا با تأکید بر بررسي این موضوع 
و اینکه از حاال نمي توان میزان آن را مش��خص نمود، اظهار 
ک��رد: با توجه به اینکه قیمت پهناي باند در درگاه بین الملل، 
روند کاهش��ي دارد؛ باید در این زمینه طرح تجاري مربوطه، 
قیمت ه��اي مختلف و آیتم هایي را ک��ه در این زمینه وجود 
دارد، مورد بررسي قرار دهیم تا ببینیم مي توانیم به چه میزان 
کاهش داشته باش��یم. وي یادآور شد: روند اداري مورد نیاز 
ب��راي اعمال کاهش 20 درصدي قیمت اینترنت انجام و این 

موضوع ابالغ ش��د که این کاه��ش از طریق بخش واگذاري 
مداره��ا در حال اجراس��ت. مدیر عامل ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت در ادامه ابراز کرد: این موضوع که کاربران نهایي 
از ای��ن کاهش به چه میزان نفع مي برند مي ش��وند، برعهده 
س��ازمان تنظیم مقررات است. رگوالتوري نیز در این رابطه، 
تعرفه اي تنظیم و به ارائه کنندگان خدمات ابالغ کرد و در این 
تعرفه ها میزان کاهشي که به واسطه این 20 درصد باید براي 
کاربران نهایي اعمال شود، مشخص شده است و نظارت بر 
این موضوع هم توس��ط خود س��ازمان صورت مي گیرد. به 
گزارش ایسنا، خسروي پیش از این نیز با تأکید بر این که ما 
به دنبال کاهش قیمت اینترنت هستیم گفته بود: به دنبال آنیم 
که توس��عه بزرگي را در شبکه ایجاد کنیم تا نیاز هر اپراتور 
را در ه��ر جا و با هر س��طح خدمتي که مي خواهد، برطرف 

نماییم و این هدف برایمان مهم است که با این کار هزینه هاي 
سربار ما کاهش یابد و روند حرکت، در جهت کاهش قیمت 
پهناي باند اس��ت. اما وزیر ارتباط��ات و فن آوري اطالعات 
با بیان این که کاه��ش قیمت اینترنت براي کاربران نهایي و 
محدود شدن آن براي کاربران، بستگي به ترکیب هزینه هاي 
اپراتورها دارد، تصریح کرده بود: ما قیمت اینترنت را کاهش 
دادیم و بقیه موضوع بس��تگي به ترکیب هزینه هاي اپراتورها 
دارد. رضا تقي پور درباره کاهش قیمت پهناي باند اینترنت و 
نامحسوس بودن این کاهش براي کاربران نهایي اظهار کرده 
بود: چیزي که در اصطالح به آن اینترنت گفته مي ش��ود، اگر 
منظور ارتباط فن آوري اطالعات و ارتباط دیتاست که ما این 
محدودیت را اکنون براي مرکزهاي کاربردي، دانش��گاهي و 

بسیاري از جاهاي دیگر نداریم.

عضو كمیسیون اجتماعي مجلس:

كميته امداد در زمينه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، به طور كامل موفق نبوده است

با اعمال كاهش 20 درصدي قیمت اينترنت، 

ميزان اين كاهش براي كاربران نهايي، تعيين و ابالغ شد

 دکتر حس��ین ذکري )مس��ئول واحد نظارت بر داروهاي تحت 
کنت��رل معاونت غذا و دارو( در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: طي 
بازرس��ي انجام ش��ده از یك داروخانه در اصفه��ان، 10 کارتن داروي 

تقلبي غیرمجاز کشف شد.
وي گفت: در خالل بازرسي داروخانه ها، از یك داروخانه در اصفهان 
تعداد زیادي قرص مسکن و آمپول تقلبي کشف شد که از جمله آن ها 
مس��کن سر درد، آمپول دیکلوفناک، مي باشد. همچنین قرص و اسپري 
ویاگرا که محرک جنسي هستند و نیز قرص میتلیوم، از جمله داروهاي 

تقلبي کشف شده از این داروخانه بودند.
دکت��ر ذک��ري افزود: پرونده مذک��ور به مراجع قضایي ارس��ال و براي 
ص��دور حکم تعطیلي داروخانه، نیز این پرونده به کمیس��یون ماده 20 

ارجاع داده شد.
وي در ادامه به فوت 8 نفر در اس��تان به دلیل مس��مومیت شدید در اثر 
مصرف یك نوع مش��روب الکلي تقلبي اشاره و تصریح کرد: به تازگي 
در استان کارخانه اي اقدام به تولید مشروب هاي تقلبي در یك قوطي 
سبز رنگ به اسم »اروپا« نموده که در ساخت آن از متانول که یك نوع 

الکل سمي است استفاده شده است.
مس��ئول واحد نظارت برداروهاي تحت کنترل معاونت غذا و دارو در 
ادامه گفت: تعدادي از افراد که از نظر اعتقادهاي مذهبي ضعیف هستند 
به طور معمول به مصرف مش��روب هاي الکل��ي روي مي آورند که با 
تأس��ف 8 نفر از این افراد در استان در اثر مسمومیت شدید جان خود 
را از دست دادند که 4 نفر آنها از افرادي بودند که در یك عروسي در 

شهرضا از مشروب استفاده کرده اند.
دکتر ذکري در خاتمه افزود: تاکنون این مشروب از بازار جمع نشده و 
مورد باال از بیمارستان الزهرا گزارش شده است، اما مسئوالن به شدت 

موضوع را پیگیري مي کنند. 

 دکتر حسین ذکري 
اختصاصي  گفتگ��وي  در 
م��ا تصریح   با خبرن��گار 
کرد: کس��اني ک��ه به مواد 
مخدر سنتي معتاد هستند 
مي توانن��د از طریق دارو 
درمان ش��وند اما اعتیاد به 
م��واد روانگ��ردان درمان 

دارویي ندارد.
وي گف��ت: عارضه هاي 
اعتیاد ب��ه مواد روانگردان 
از مواد مخدر سنتي بیشتر 
است، به طوري که اعتیاد 
به م��واد مخ��در صنعتي 

مش��کل هاي عصبي و روحي و رواني ایج��اد مي کند و فردي که این 
مواد را مصرف کند تعادل روحي و رواني خود را از دس��ت داده و در 

صورت ادامه مصرف، دچار جنون شدید مي شود.
دکت��ر ذکري ضمن اش��اره به اینکه م��ت آمفتامین در ای��ران به عنوان 
روانگردان بیش��ترین مصرف را دارد افزود: متأسفانه مصرف شیشه در 
کش��ور روند صعودي پیدا کرده و دلیل استفاده از این مواد روانگردان، 
بیش��تر ایجاد شادي کاذب و باال بردن س��طح فعالیت به ویژه در رابطه 
جنس��ي اس��ت که البته همه این حالت ها موقت است و ادامه مصرف 

سبب عدم تعادل روحي و رواني و سرانجام جنون مي شود.
وي، تحلیل رفتن حافظه به دلیل مرگ س��لول هاي مغزي را از عارضه 
مواد مخدر روانگردان دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: بي اختیاري ادرار، 
مدفوع، فلج برخي از اندام هاي بدن، بروز زخم هاي مشکوک و گاهي 
عالج ناپذیر در قسمت هاي حساس بدن و تغییر چهره در کوتاه مدت، 

از دیگر عارضه هاي مصرف این دارو هستند.
دکتر ذکري گفت: در سال هاي گذشته متوسط سن اعتیاد در ایران بین 
20 تا 30 س��ال بود، اما متأسفانه این سن اکنون زیر 20 سال است و با 
توج��ه به آزمایش هایي که انجام ش��ده و تحقیق هاي نیروي انتظامي، 
مصرف مواد مخدر صنعتي به دلیل باورهاي غلط به ویژه در قشر جوان 

رو به افزایش است.
دکت��ر ذکري درباره داروهاي تحت کنترل وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کي تصریح کرد: موادي شیمیایي وجود دارد که خودشان 
مخدر و روانگردان نیستند، ولي براي ساخت روانگردان از آنها استفاده 
مي ش��ود ب��ه این مواد پیش س��از مي گویند که تح��ت کنترل وزارت 
 بهداش��ت و معاون��ت غذا و دارو ب��وده و به ص��ورت آزاد به فروش 

نمي رسند.
 وي درب��اره داروه��اي مس��کن مخ��در گفت: ای��ن داروها ب��ه دلیل 
س��وء اس��تفاده در داروخانه ها توزیع عمومي نمي شوند و توزیعشان 

تحت کنترل است. 
داروهاي مخدر مش��تقات تریاک و مش��ابه هاي ش��یمیایي آنها هستند 
ک��ه اولین سردس��ته آن را مي توان تریاک، س��پس مرفی��ن و کدئین و 
... ن��ام ب��رد از طرف��ي برخي از داروها را از روي س��اختار ش��یمیایي 
موردهاي ذکر ش��ده مي س��ازند مث��ل متادون که با اس��تفاده از الگوي 
 مرفین س��اخته شده اس��ت. به طور کلي 200 تا 300 دارو در این دسته

قرار دارند.
 دکتر ذکري به عنوان هش��دار به مردم خاطرنش��ان ک��رد: به تازگي به 
صورت باور غلط در میان مردم ش��ایع ش��ده که با استفاده از شیشه مي 
توان اعتیاد به تریاک و هروئین را درمان کرد و به همین دلیل بسیاري از 
معتادان به مصرف شیشه روي آوردند البته این باور مبناي علمي ندارد و 
عالوه بر اینکه عارضه هاي روحي و رواني شیشه در معتادان به تریاک و 
 هروئین بسیار شدید است آنها را دچار بیماري روحي و رواني العالج 
مي کند به طوري که تاکنون حدود 40 مورد جنون گزارش شده که در 

بیمارستان فارابي بستري هستند.
 دکت��ر ذکري در خاتم��ه درباره درم��ان معتادان به مواد مخدر س��نتي 
گف��ت: تنها راهکار علمي و اصولي درمان این افراد، مراجعه به کلینیك 
ه��اي درمان��ي مجاز و درمان تحت نظر پزش��ك کلینیك اس��ت و راه 

دیگري وجود ندارد. 
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همزمان با روز آتش نشان انجام می شود؛
راه اندازی يكی از مجهزترين ايستگاه های 

آتش نشانی استان اصفهان، در کاشان 
سازمان  م��دیرع����امل 
آتش نش��انی و خدم��ات 
کاشان  ایمنی ش��هرداری 
بهره برداری  افتت��اح و  از 
چهار  ش��ماره  ایس��تگاه 
ای��ن  مرک��زی  س��تاد 
سازمان به عنوان یکی از 
ایس��تگاه های  مجهزترین 
اس��تان اصفه��ان در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس از کاشان، 
»محمد مسعود چایچی« در 
جمع خبرنگاران گفت: این 
ایس��تگاه به جز هزینه های 

تجهیز ساختمان با اعتباری بیش از 7 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارهای 
شهرداری ساخته شده  است. 

وی با اش��اره به تخصیص و جذب یك میلی��ارد و 300 میلیون ریال اعتبار از 
محل اعتبارهای س��ازمان شهرداری ها و استانداری برای راه اندازی این ایستگاه 
افزود: ایس��تگاه آتش نش��انی واقع در خیابان غیاث الدین جمش��ید، با مساحت 

یك هزار و 100 متر مربع و زیر بنای 260 متر مربع به بهره برداری می رسد. 
چایچی با تقدیر از تالش ش��هردار کاش��ان در راه اندازی ایستگاه شماره چهار 
سازمان آتش نشانی این شهرستان خاطرنشان کرد: ستاد فرماندهی و پاسخگویی 
125، ایستگاه عملیاتی، معاونت پیشگیری و فضای اداری، از جمله بخش های 

این ایستگاه است. 
وی با اش��اره به قول مساعد س��ازمان شهرداری های کشور در خصوص خرید 
یك دس��تگاه خودروی اطفای حریق برای ایس��تگاه یادآور شد: ساختمان آن 
از لحاظ فنی و س��ازه مطابق اس��تاندارهای الزم و از مجهزترین ساختمان های 

عملیاتی در استان اصفهان است. 
به گفته وی، با راه اندازی این س��تاد فرماندهی و ایستگاه عملیاتی ستاد مرکزی 
ساختمان آتش نشانی کاشان، ش��هروندان این شهرستان می توانند از دو سامانه 

پاسخگویی 125 بهره مند شوند. 
وی با اش��اره به اس��تقرار پنج ایس��تگاه سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری کاش��ان در ش��هر و ش��هرک های صنعتی گفت: با افتتاح ایس��تگاه 
غیاث الدین جمش��ید، چهارمین ایس��تگاه ش��هری این شهرس��تان بهره برداری 

می شود. 
مدیر عامل س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در ادامه از 
اجرای دیگر برنامه های متنوع آموزشی و اجرایی این سازمان خبر داد و گفت: 
رزمای��ش آتش نش��انان داوطلب و گروه های امداد و نجات س��ازمان همراه با 
ماش��ین آالت سبك و س��نگین، اجرای مانوور عملیاتی، جشن هفت مهر برای 
خانواده های پرسنل و مسئوالن سازمان، معرفی امدادگر نمونه سال و تجلیل از 
آتش نشانان بازنشسته و فرزندان ممتاز پرسنل، از جمله برنامه های این سازمان 

از روز دوم تا هفتم مهرماه است. 
چایچی افزود: برگزاری مس��ابقه نقاش��ی بین دانش آموزان سطح مدرسه های 
شهرس��تان کاش��ان با موضوع وظیفه های آتش نش��انی و 125، نواختن زنگ 
ایمنی در مدرسه ها در ساعت 9 صبح هفتم مهرماه، چاپ و توزیع بروشور و 
کتابچه های مرتبط با مسائل ایمنی در خانه، از خانه تا مدرسه و ایمنی در سفر، 
چاپ ویژه نامه آتش نش��انی در خصوص ارائه عملکرد و معرفی خدمات این 
سازمان، کوهگشت خانوادگی، نثار گل و ادای احترام به قبر شهدا، شرکت در 
فریضه سیاس��ی و عبادی نماز جمعه و بهره برداری از تجهیزات ویژه، از دیگر 

برنامه های این سازمان است. 

قائم مقام كمیته امداد اصفهان:
مردم اردستان در جذب کمك های مردمی 

رتبه اول اصفهان را دارند 
امداد  کمیته  مق��ام  قائم 
استان  )ره(  امام خمینی 
مردم  اصفه��ان گف��ت: 
ج��ذب  در  اردس��تان 
و  مردم��ی  کمك ه��ای 
رتبه  زکات،  پرداخ��ت 
اول اس��تانی را نس��بت 
به س��ایر شهرستان های 

استان دارا هستند.
ف��ارس  گ��زارش  ب��ه 
»محم��ود  اصفه��ان،  از 
شریعتی« در مراسم معارفه 
 رئیس جدید کمیته امداد 
)ره(  خمی��نی  ام����ام 
اردس��تان اظهار داشت: شهرستان اردس��تان در کمك های مردمی و خدمت به 
نیازمن��دان، یکی از شهرس��تان های فعال در بخش کمك رس��انی به نیازمندان 

استان است. 
 وی اف��زود: خوش��بختانه با تالش های ص��ورت گرفته مس��ئوالن کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و امام جمعه اردستان در جذب حامی، هیچ کودک یتیمی در 

این شهرستان بدون حامی وجود ندارد. 
در ادامه این مراس��م امام جمعه اردس��تان ضمن محکومی��ت هتك حرمت به 
قرآن کریم، به فاجعه س��یل در پاکستان اش��اره کرد و گفت: مردم نوع  دوست 
ایران اسالمی با کمك های خویش در همه زمان ها، از سایر کشورهای مسلمان 
 و غیر مس��لمان دنیا در حادثه های غیر مترقبه پش��تیبانی و حمایت خوبی کرده

است. 
»حجت االس��الم سید مصطفی طباطبایی نژاد« خاطرنش��ان کرد: فرهنگ انفاق و 
ب��رادری در بین مردم ای��ران از طریق کمیته امداد امام خمین��ی )ره( از جمله 
گام های بس��یار خوبی است که جلوی بسیاری از تکدی گری ها و معضل های 

اجتماعی و آسیب های اجتماعی را می گیرد. 
وی تأکی��د ک��رد: به منظور کمك به مردم محروم پاکس��تان، تمامی مس��ئوالن 

شهرستان باید با کمیته امداد همکاری داشته باشند. 
 »محمدحس��ین قاس��م زاده« فرماندار اردس��تان نی��ز در ادامه این مراس��م بیان 
داشت: فعالیت های کمیته امداد در بحث اشتغال و خدمات رسانی به خصوص 
در بخش درمان و مسکن شهرستان اردستان بسیار دارای اهمیت است و فعاالن 
کمیته امداد شهرستان اردستان نیز باید در جهت ارتقای خدمت رسانی بیشتر، 

کمیته امداد را یاری کنند. 
»هادی بنایی« رئیس س��ابق کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان اردستان هم 
با اشاره به فعالیت های کمیته امداد این شهرستان گفت: در مدت تصدی چهار 
ساله در کمیته امداد شهرستان اردستان، حدود 630 طرح اشتغال و خودکفایی 
ایجاد ش��ده و 9 میلی��ارد و 340 میلیون ریال جذب کمك ه��ای مردمی را نیز 

شاهد بوده ایم. 
در این مراس��م از تالش چهار س��اله هادی بنایی رئیس سابق کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اردستان تقدیر و »مهدی گلیه« به عنوان رئیس جدید کمیته امداد 

شاخه اردستان منصوب شد.

 هفتمين نمايشگاه بزرگ کتاب 
گشايش يافت 

هفتمین نمایش��گاه بزرگ کتاب با 
حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد، 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری و 
جمع��ی از مس��ئوالن اس��تانی در 
نمایش��گاه های بین المللی استان در 

شهرکرد گشایش یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
چهارمح��ال و بختی��اری در آیین 
افتتاحیه هفتمین نمایشگاه کتاب در 
»چهارمحال و بختیاری« با تأکید بر 
فعالیت های فرهنگی  اینکه: توسعه 
اس��تان در دولت نهم و دهم بسیار 

چش��مگیر بوده است، اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور بیش از 400 ناشر 
کش��وری به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی س��ال  جاری در اس��تان برگزار 

شده است. 
»داری��وش رضوانی« افزود: این نمایش��گاه دارای 420 غرفه اس��ت که از این 
تعداد، 200 غرفه به ناش��ران اختصاص دارد و بقیه در اختیار برنامه های جنبی 
نمایشگاه مي باشد. وی ادامه داد: اختصاص غرفه  ای با عنوان »سرای اهل قلم« 
برای بررسی کتاب های جدید و تازه های نشر توسط استادان و شخصیت های 

علمی، یکی از مهم ترین برنامه های جانبی این نمایشگاه است. 
وی از تخفیف 40 درصدی کتاب برای بازدید کنندگان از نمایشگاه خبر داد و 
گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مقابله با شبیخون فرهنگی، آشنایی 
مردم با تازه های نش��ر کتاب، ارائه خدمت ویژه به صاحبان اثر و ناشران کتاب 
در سطح کشور، آشنا کردن جوانان با مفاخر علمی و برآورده کردن خواسته و 

انتظار مردم استان از مهم ترین هدف های برپایی این نمایشگاه است. 
رضوانی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب در استان موجب افزایش شوق 
و عالقه دوس��ت داران کتاب خواهد ش��د تا آنجا که مردم به ویژه از برگزاری 
هر دو س��ال یك بار نمایشگاه گالیه داشتند و خواستار برگزاری این نمایشگاه 
به صورت هر س��اله بودند. وی با بیان اینکه: در سال گذشته بیش از یك هزار 
و 500 نفر از نمایش��گاه بازدی��د کرده اند، گفت: ب��ا برنامه ریزی های جامع و 
گسترش اینگونه نمایشگاه ها در شهرستان ها شرایط مناسبی برای عالقه مندان 

به کتاب فراهم می شود. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
در حوزه چاپ و نشر کتاب، جايگاه 

مناسبی نداريم  
بختیاری  و  چهارمح��ال  اس��تاندار 
گف��ت: به لحاظ تاریخ��ی ایران در 
جای��گاه رفیعی در ح��وزه فرهنگی 
ق��رار داش��ته که ب��ا توجه ب��ه این 
پیشینه درخشان، امروزه در جایگاه 
شایس��ته ای در حوزه چاپ و نشر 

کتاب قرار نداریم.
به گ��زارش ف��ارس از ش��هرکرد، 
»علی اصغ��ر عنابس��تانی« در آیی��ن 
افتتاحیه هفتمین نمایشگاه کتاب در 
اس��تان با بیان اینکه ایران پرچمدار 
تفکر و حاکمیت اسالمی در جهان 
است، اظهار داشت: بر همین اساس، چاپ و نشر کتاب های دینی و ارزشی در 
کش��ور آنچنان که شایس��ته است، وجود ندارد و باید این وضعیت را به سمت 

بهتر شدن و ایده آل بودن هدایت کرد. 
وی با اش��اره ب��ه جایگاه کت��اب و کتابخوانی در دین مبین اس��الم، گفت: در 
 هی��چ دی��ن و مکتبی به اندازه دین اس��الم ب��ه موضوع کت��اب و کتابخوانی و 
عل��م آم��وزی توجه و تأکید نش��ده و این اهمیت و تأکید در مقایس��ه با ادیان 

دیگر بی نظیر است. 
عنابس��تانی با اش��اره به تاریخ پرافتخار و قدمت علم آم��وزی در تاریخ ایران، 
افزود: به لحاظ تاریخی، ایران در جایگاه رفیعی در حوزه فرهنگی قرار داش��ته 
که با توجه به این پیش��ینه درخش��ان، امروزه در جایگاه شایس��ته ای در حوزه 

چاپ و نشر کتاب قرار نداریم. 
استاندار چهارمحال و بختیاری کتاب را به منزله ابزاری در راستای کمال بشری 
دانس��ت و افزود: کتاب دروازه های جدید و پرفروغی در برابر خوانندگان باز 
می کند و بر دانش و معرفت آنها می افزاید که بر همین اساس باید توجه ویژه 

و افزون تری به فرهنگ کتابخوانی در جامعه بشود. 
وی توس��عه و تقویت فرهنگ کتابخوان��ی را مهم ترین راهکار مبارزه با جنگ 
نرم دش��من عنوان کرد و گف��ت: برای دفاع از ارزش ه��ا و آرمان های نظام و 
انق��الب باید خود را مس��لح به عل��م و دانش و اطالع��ات روز کنیم، چرا که 
نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی می تواند توطئه های دش��من در جنگ 

نرم را خنثی کند. 
عنابس��تانی، ارزش و مقام کتاب را بس��یار باال و متعالی دانست و افزود: کتاب 
از آنج��ا که تأثیرگذاری قوی و مؤثری در فکر و روان انس��ان ها دارد بنابراین 

جایگزین شایسته ای نیز نمی توان برای آن پیدا کرد. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به نقص و آسیب هایی که در حوزه 
فرهن��گ کتابخوان��ی در کش��ور وجود دارد، گف��ت: کتابخوانی در کش��ور به 
ص��ورت یك فرهنگ ع��ام و عمومی تدوین نش��ده و فقط اف��راد خاصی در 
 جامع��ه هس��تند که ج��ذب کتاب می ش��وند و دیگران به این مس��أله توجهی 

نمی کنند. 
وی اضافه کرد: در بعد از انقالب نیز چاپ کتاب در موضوع های ارزش��ی و 
آرمانی نظام، موفقیت چندانی نداش��ته و باید بس��تر مناسبی برای تهیه و چاپ 

این کتاب ها فراهم شود. 
عنابس��تانی تصریح کرد: برگزاری نمایش��گاه های کتاب حرکت شایسته ای در 
راستای ارتقای شاخص های فرهنگی و توسعه فرهنگ کتابخوانی است. شایان 
ذکر اس��ت: این نمایشگاه از 89/6/27 تا دوم مهرماه جاری به مدت یك هفته 
در محل نمایش��گاه های دایمی استان از ساعت 9 تا 12 ظهر و از ساعت 16 تا 

20 شب پذیرای عالقه مندان خواهد بود. 

بيش از 57 ميليارد ريال اعتبار فرهنگی 
در چهارمحال و بختياری توزيع شد

 مع��اون برنام��ه ریزی اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ای��ن اعتبار 
به حوزه های علمیه و ارتقای شاخص های فرهنگی و تربیت بدنی اختصاص 

یافته است. 
ب��ه گزارش موج، »حمید رض��ا فروزنده« افزود: از این مبلغ 20 درصد س��هم 
حوزه ه��ای علمیه، 10 درصد برای ارتقای ش��اخص های تربیت بدنی و 70 
درص��د هم برای تکمیل مصالهای اس��تان، تکمیل و احداث فرهنگ س��راها، 
تکمیل خانه های عالم، تکمیل مسجدها و دیگر طرح های فرهنگی اختصاص 

یافته است. 
وی تأکید کرد: از این اعتبار، پنج میلیارد ریال، برای باغ موزه دفاع مقدس، دو 
میلیارد ریال برای احداث دانشکده علوم قرآنی و دو میلیارد ریال برای تکمیل 

بنیاد غدیر بر اساس شاخص های شهرستانی توزیع شده است.

 اصفهان

ش��هری  عمران��ی  مع��اون 
آغاز  از  اصفهان  ش��هرداری 
پ��روژه  اجرای��ی   عملی��ات 
باغ گلدسته، پل شهید ستاری 
و خیابان شهید الوی همزمان 
میدان  زیرگذرهای  افتتاح  با 

امام علی خبر داد. 
به گ��زارش موج از اصفهان، 
»ق��اری قرآن« ب��ا اعالم این 
خبر گفت: توسعه و آبادانی 
و فعالیت ه��ای عمران��ی در 
متوقف  ب��زرگ  ش��هرهای 
نخواهد ش��د و ش��هرداری 
اصفهان همگام با این نیازها، 
طرح ها و پروژه های مختلفی 

را اجرا می کند. 
وی با اشاره به ابعاد مختلف 
پروژه عظیم میدان امام علی 
گفت: ای��ن پ��روژه در نوع 
خود بی نظیر ب��وده و حتی 

می ت��وان از آن به عنوان یك پروژه فراملی یاد کرد 
که با کامل شدن هر سه فاز آن، بسیاری از نیازها و 
مشکل های ساکنان آن منطقه برطرف خواهد شد. 
ق��اری قرآن به آغاز عملیات اجرایی طرح خیابان، 
 پارکین��گ و مجتم��ع تج��اری- اداری خدمات��ی 
باغ گلدسته و پروژه پل جدید شهید ستاری و شهید 
الوی تا پایان ش��هریور ماه اش��اره و تصریح کرد: 
ب��ا همت و تالش ش��هرداری اصفهان و برگزاری 
جلس��ه های متعدد در سال های اخیر، توافق های 
الزم بر سر اجرای پروژه خیابان سازی شهید الوی 
ص��ورت گرفته و این خیاب��ان به طول 650 متر و 
عرض 35 متر و با اعتباری بالغ بر 400 میلیون در 
دس��ت اجرا می باشد و هدف از اجرای آن، اتصال 

بین رینگ دوم و رینگ سوم ترافیکی شهر می باشد 
که نقش بسیار مهمی در تسهیل ترافیك و عبور و 

مرور آسان همشهریان خواهد داشت. 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از عملیات 
اجرایی پل جدید شهید ستاری، از مسیر غرب به 
ش��رق با هدف ایمن س��ازی ورودی و خروجی 
پارک کوهستانی صفه و نیز تسهیل در امر ترافیك 
جهت رفاه حال ش��هروندان سخن به میان آورد و 
گفت: مدت زمان انجام پ��روژه از آغاز مهرماه به 

مدت ده ماه تعیین شده است.
وی پروژه باغ گلدسته را یکی دیگر از پروژه های 
در دست اجرای معاونت عمرانی شهرداری معرفی 
و بی��ان کرد: احداث دو طبق��ه پارکینگ و خیابان 

اواخ��ر مردادماه  از  س��ازی 
امسال آغاز شده است.

قاری ق��رآن ادامه داد: پروژه 
باغ گلدسته حدفاصل خیابان 
 آم��ادگاه ت��ا س��ید علیخان 
به ط��ول 240 متر و عرض 
36 متر جهت اجرای 10 متر 
زیر فونداس��یون خاکبرداری 
ش��ده اس��ت که فونداسیون 
این پروژه ب��ه صورت مت 
)یکنواخت( اج��را می گردد 
و ش��امل دو رمپ در جهت 
ش��رق و غرب می باش��د که 
جهت دسترس��ی به دو طبقه 
پارکین��گ و خیابان س��ازی 
اس��ت.  گردی��ده  طراح��ی 
همچنین همزم��ان با اجرای 
خیاب��ان س��ازی و پارکینگ 
باغ گلدس��ته، فاز دوم پروژه 
یعنی قسمت تجاری آن نیز 

در اطراف این پروژه اجرا می گردد.
وی ب��ا بیان این مطلب ک��ه برای طرح های جدید 
برنامه زمان بندی ش��ده در نظر گرفته شده است، 
اضافه کرد: در اجرای پروژه های عمرانی ش��هری 
زمان بهینه، کیفیت مطلوب و حداقل هزینه مدنظر 
می باشد تا همه ش��هروندان شاهد بهره برداری از 

این پروژه ها در کمترین زمان ممکن باشند.
مع��اون عمرانی ش��هرداری، تکمیل رینگ س��وم 
ترافیکی ش��هر را از خواسته های مدیریت شهری 
دانس��ت و گفت: امید اس��ت تا چن��د روز آینده، 
عملی��ات عمران��ی چهارمین پروژه جدید ش��هر 
اصفهان، ادامه پروژه بزرگراه شهید همت نیز آغاز 

شود.

 مهدی رفائی
مراس��م اختتامیه نخس��تین جش��نواره شعر 
»جوانان مس��جد« ب��ا معرفی اف��راد برتر در 
اصفهان برگزار شد. یازده نفر از برگزیدگان 
مرحله استانی این جش��نواره طی مراسمی 
در مجتم��ع فرهنگ��ی- هن��ری صائب، در 
مجاورت آرامگاه صائب به قرائت شعرهای 
خود پرداختند و جایزه های این جش��نواره 
شامل: سکه بهار آزادی و کمك هزینه سفر 
مشهد مقدس را از سوی دبیرخانه هماهنگی 
کانون ه��ای مس��جدها، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد، در حضور »مرتضی طاهریان« معاون 
فرهنگ��ی- هنری س��تاد عال��ی کانون های 

مسجدهای کشور دریافت نمودند.
بنابر اعالم کمیته داوران »ش��اعران معاصر« 

این جشنواره آقایان: فضل اله شیرانی )متخلص به 
سخا(، عباس شاهزیدی )خروش( و عباس کیقبادی 
از بی��ن 214 اثر رس��یده به دبیرخانه جش��نواره در 
اس��تان اصفهان، 11 اثر به عنوان آثار برتر معرفی و 
همچنین از یك شاعر پیشکسوت این عرصه و یك 
شاعر جوان موفق در شعر آئینی تقدیر و تجلیل به 
عمل آمد و طی آن مهدی جهاندار )شاعر میهمان( 
به عنوان جوان موفق و اس��تاد س��رور اصفهانی به 
عنوان شاعر پیشکسوت شعر آئینی معرفی شدند، 
اس��امی یازده نفر برگزیدگان مرحله اس��تانی این 
جشنواره عبارت است از: صدیقه صابری، احسان 
عش��قی، فاطمه بدیعی، محمدرضا کاکایی، سحر 
مشایخی، سارا سادات باختر، محمد مهدی طریقت، 
آزاده س��المی، محس��ن عابدی، زین��ت مهرابی و 
مه��دی نظارتی زاده، که این اف��راد در مهرماه برای 
برگزاری مرحله کشوری مسابقه های شعر جوانان 
 مس��جد به نمایندگی از اس��تان اصفهان به اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد اعزام می شوند.
»سخای اصفهانی« شاعر پیشکسوت و عضو کمیته 
داوران این جش��نواره در گفتگو با زاینده رود اعالم 
داش��ت: این دوره از مس��ابقه ها در موضوع های: 

انتظ��ار فرج، والیت مداری، بصی��رت دینی، نماز، 
امید به آینده، همت و کار مضاعف و همچنین دیگر 
موضوع های شعر آئینی برگزار شد و محور اصلی 
آن برمبنای ش��عر آئینی و محوری��ت همت و کار 
مضاعف بود، وی افزود: این جش��نواره و همچنین 
برنامه های شعر آئینی توسط کانون فرهنگی- هنری 
والفجر )کانون تخصصی شعر و ادبیات( و همچنین 
دفتر ش��عر کانون های مس��جد واقع در مجموعه 
صائب تداوم خواهد یافت و چهار انجمن ادبی به 
صورت هفتگی در این دفتر اجرای برنامه دارند که 
انجمن های: صائب )مادر انجمن های ادبی اصفهان( 
پروین اعتصامی، حکیم نظامی و نیز انجمن اهل قلم، 
از آن جمله می باشند. این عضو شورای شعر و ادب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و از اعضای شورای 
ش��عر و ادب صدا و س��یما در ادامه ابراز داش��ت: 
موضوع های مذهبی و جوانان و داش��تن محتوای 
ادبی معیار اصلی داوری جشنواره بوده که 11 شاعر 
از بین 80 شاعر شرکت کننده )به همراه 214 اثر( به 

مسابقه های کشوری معرفی شده است.
مسجد بدون شعر آئینی معنا ندارد

»مرتضی طاهریان« معاون فرهنگی- هنری ستاد عالی 
کانون های مس��جدهای وزارت ارشاد در اختتامیه 

 جش��نواره ش��عر جوانان مس��جد اصفهان 
گفت: مسجد بدون ش��عر آئینی معنا ندارد 
و به همین علت اس��ت ک��ه از معصوم )ع( 
روایت ش��ده که هر کس بیتی در ش��رح ما 
بسراید خانه ای در جهان آخرت برای خود 
بنا کرده اس��ت. طاهریان افزود: اصفهان به 
عن��وان مهد فرهنگ و هن��ر و کانون اصلی 
ش��عر والیی و آئینی، پایتخت شناخته شده 
فرهنگ و هنر ایران اسالمی است و جوانان 
اصفهانی پیشتاز عرصه های فرهنگی- هنری 
کشور هس��تند که الزم است این فرهنگ و 
هنر که بوی آئینی و اسالمی دارد به جهانیان 

عرضه شود.
وی اس��تان اصفهان را دارای باالترین تعداد 

کانون مسجد در سطح کشور، ارزیابی کرد.
ــارد تومان به كتابخانه ها و  اختصاص يك میلی

كانون های مسجدهای استان اصفهان
مرتض��ی طاهری��ان مع��اون فرهنگی س��تاد عالی 
کانون های مس��جدهای وزارت فرهنگ و ارش��اد 
کش��ور در جشنواره شعر »جوانان مسجد« اصفهان 
اع��الم کرد: ب��ه زودی بالغ بر یك میلی��ارد تومان 
بودجه برای تجهیز کتابخانه ها و کانون های مسجد 
در س��طح اس��تان اصفهان به ص��ورت امکانات و 
اختصاص بودجه، هزینه خواهد ش��د. وی فعالیت 
کانون های مس��جدهای سطح استان اصفهان را در 
کشور بی نظیر وصف کرده و لزوم تجهیز امکانات 
الزم برای اس��تفاده جوانان مس��جدها را در جهت 
رس��یدن به هدف و آرمان های معنوی متذکر شد، 
وی در پایان از ش��رکت بی نظیر و مثال زدنی مردم 
اصفهان در روزهای اخی��ر و در چند مرحله برای 
محکوم کردن اهانت به س��احت قرآن کریم تشکر 
کرد و خاطرنشان ساخت: به زودی شاهد خواهیم 
بود که جوانان ش��اعر و متعهد نیز با سرایش اشعار 
جدی��دی عرصه تازه ای در تکریم قرآن و محکوم 
ک��ردن یاوه گویی و اهانت به کتاب مس��لمانان باز 

خواهند کرد.

تأسيس كالنتری ويژه گردشگران 
خارجی در اصفهان 

فرمانده انتظامی استان اصفهان از تأسیس و راه اندازی کالنتری ویژه گردشگران 
خارجی در بازار اصفهان خبر داد. به گزارش فارس از اصفهان به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی پلیس، »حس��ن کرمی« اظهار داشت: یکی از کمبودهای قطب 
گردشگری استان اصفهان عدم وجود پلیس گردشگری بود که برای رفع آن 
اقدام هایی در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، نیروهای تحصیلکرده مسلط به زبان های بین المللی و آشنا به 
مرکزهای توریستی و تاریخی اصفهان را به منظور خدمت رسانی به گردشگران 
به کار خواهد گرفت. کرمی تصریح کرد: هدف از ایجاد این کالنتری، ارتباط و 
خدمت رسانی بهتر به گردشگران خارجی، جهت جذب آنان است. وی وجود 
پلیس گردشگری را یکی از نیازهای اساسی شهر توریستی اصفهان برشمرد و 
عنوان داشت: در صورت راه اندازی این کالنتری و استقرار پلیس هایی با تسلط 
به زبان خارجی، مش��کالت مربوط به خدمات رسانی انتظامی به توریست ها 
برطرف می ش��ود و رضایت مندی آنان را در س��فر به کشورمان در برخواهد 
داشت. فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: طرح های انتظامی گسترده ای 
برای افزایش امنیت شهروندان و گردشگران خارجی توسط این فرماندهی در 
ح��ال اجرا اس��ت و به زودی نیز دو کالنت��ری جدید با امکانات و تجهیزات 
پیش��رفته در دو نقطه پر حادثه شهر اصفهان مستقر می ش��ود. وی در ادامه از 
تمام کارشناسان، صاحبنظران، محققان و پژوهشگران درخواست کرد تا با ارائه 
نظرها و ایده های علمی خود در مورد خدمت رسانی بهتر پلیس به گردشگران 
خارجی، این فرماندهی را یاری دهند. فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
پلیس تأمین امنیت همه شهروندان و گردشگران خارجی را وظیفه خود می داند، 
گفت: در این خصوص مأموران جان بر کف فرماندهی انتظامی استان از هیچ 

کوششی برای حفظ امنیت و سالمت گردشگران دریغ نخواهند کرد. 

مديرعامل شركت توزيع برق:
 تالش می كنيم فرهنگ ايثار 

و شهادت در اين شركت نهادينه شود
  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در آغاز هفته دفاع مقدس 
گفت: تالش ها و رشادت های دفاع مقدس، پشتوانه ای است برای ماندگاری 
نظام جمهوری اسالمی و حضور قدرتمند کشور در عرصه بین المللی. وی تأکید 
کرد: تالش می کنیم همواره فرهنگ ایثار و ش��هادت در سطح شرکت جاری 
و س��اری باشد. فرمانده بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز در آستانه 
هفته دفاع مقدس گفت: در حال حاضر بیش از 14 پایگاه مقاومت بس��یج در 
سطح شرکت فعال و 400 بسیجی با عنوان های عادی و فعال، در این پایگاه ها 
عضویت دارند. »علیرضا یزدی« می افزاید: چهار نشست و فراخوان برای کل 
بسیجیان در طول سال برگزار می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: در طول 8 سال دفاع مقدس، کارکنان صنعت برق در جبهه های جنگ 
افزون بر مشارکت و انجام عملیات رزمی در تأمین برق مورد نیاز نیز فعال بوده 
و امروزه نیز این ذخیره برای دفاع از مرز و بوم این کشور آماده خدمت به میهن 

اسالمی هستند.
»رس��ول ساالری« مسئول امور ایثارگران شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز 
می گوید: در حال حاضر 75 نفر جانباز با درصدهای مختلف، 8 نفر آزاده و 73 
نفر از خانواده معظم شهدا در شرکت مشغول خدمت هستند. رسول ساالری 
گفت: در طول سال نشست های عمومی و تخصصی جهت ایثارگران برگزار 
می گردد و در مناسبت های مختلف از این دالور مردان و پیشکسوتان جنگ و 
جهاد تقدیر و تشکر به عمل می آید. مسئول امور ایثارگران شرکت توزیع برق 
استان اصفهان تأکید کرد: افزون بر تکریم جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم 
شهدای شرکت، کارگروه ایثارگران مکلفند مراجعان و متقاضیان ایثارگر را نیز 
تکریم و جایگاه و منزلت آنان را حفظ نمایند و درخواست های آنان را در سریع 

ترین زمان پاسخگو باشند.

آغاز عمليات اجراي پروژه باغ گلدسته
 پل شهيد ستاري و خيابان شهيد الوي 

برگزاري جشنواره شعر »جوانان مسجد« استان اصفهان، با معرفي نفرات برتر 

كاشان
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پرسش
اشاره

تحديد حدود اختصاصي
5/290 شماره: 5974 چون تحدید حدود ششدانگ هفت قطعه زمین شماره پالک 14 فرعي از 41 اصلي 
واقع در ورگوران جزء  بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي محمود مهدي خاني و غیره در 
جریان ثبت میباشد و بعلت عدم رعایت حدفاصل در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب 
دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
89/8/23 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و 
صاحبان امالک اخطار میگردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 367                                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
ابالغ رأي

6/297 شماره دادنامه: 8909970354500233، شماره پرونده: 8809980358101319، شماره بایگاني 
شعبه: 881073، شاکي: آقاي عبدالرسول اماني زاده با وکالت آقاي سعید مهرابي کوشکي به نشاني خ نشاط 
خ هشت بهشت غربي نرسیده به چهارراه ملك ساختمان کیمیا طبقه اول دفتر فریدزادگان، متهم:   آقاي ذبیح 
اله صالحي مجهول المکان، اتهام: کالهبرداري، گردشکار: دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده ختم 

رسیدگي را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص شکایت آقاي رسول اماني زاده فرزند حسن با وکالت آقاي سعید مهرابي علیه آقاي ذبیح اله 
صالحي )بدون مشخصات دیگر( دایر بر انتقال مال غیر، بدین شرح که شاکي اظهار داشته قصد خرید منزل 
داشتم و به بنگاه معامالت امالک مراجعه کردم و در آنجامتصدي بنگاه بنام شهرام عسگریان مرا به متهم 
معرفي و ایشان ادعاي مالکیت منزلي را نمود که آن را دیدم و قرار شد با شراکت بنگاهي نسبت به خرید 
بصورت نصف نصف اقدام نمائیم و سهم من حدود 65 میلیون تومان مي شد که مبلغ 25 میلیون تومان 
آن را طي چك شماره 100242-86/8/20 عهده بانك سپه شعبه فلسطین اصفهان پرداخت کردم و مبلغ ده 
میلیون تومان هم بصورت خرد خرد در یکسال بعد پرداختم و در چك هم شماره قولنامه 13130 را نوشتم 
و سپس معلوم شد که منزل در مالکیت و تصرف شخص دیگري مي باشد و متهم نیز متواري است دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، مالحظه قولنامه شماره 13130 و استعالم بعمل آمده از 
بانك محال علیه و تحقیقات انجام شده در مورد مالکیت منزل مذکور، متواري بودن متهم، عدم حضور و 
دفاع مؤثر و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را بشرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را 
به استناد ماده 1 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختالس و کالهبرداري به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان بعنوان رد مال در حق 
شاکي و پرداخت همین مبلغ بعنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم مي نماید و در خصوص 
مازاد ادعاي شاکي دایر بر پرداخت ده میلیون تومان بلحاظ عدم وجود دلیل اثباتي رد مي گردد رأي صادره 

غیابي است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي درهمین دادگاه مي باشد.
م الف/ 8272                                     رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

6/298 شماره دادنامه: 8909970352100771، شماره پرونده: 8909980352100343، شماره بایگاني 
شعبه: 890348، خواهان: خانم زهرا اکبري به نشاني اصفهان خوراسگان انتهاي خ طالقاني ک ش حسین 
اعتباري پ 8، خوانده:   آقاي علي محمداکبري به نشاني مجهول المکان، خواسته: اذن در ازدواج، گردشکار: 
دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

خواسته خواهان خانم زهرا اکبري چاهگاهي فرزند علي محمد بطرفیت خوانده آقاي علي محمد اکبري 
صدور اجازه ازدواج با آقاي علي نصر آزاداني فرزند مصطفي مي باشد. با توجه به شرح خواسته خواهان 
و محتویات پرونده و شرح اظهارات خواهان و آقاي علي نصر در جلسه دادرسي و نظر به اینکه براي 
خواهان شرائط ازدواج فراهم است علي الظاهر شرائط آقاي علي نصر واجد شرایط الزم براي ازدواج 
با خواهان مي باشد و خوانده با وصف ابالغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نگردیده و دفاعي در قبال 
دعوي خواهان معمول نداشته است. علیهذا دادگاه با استناد مواد 1043 و 1044 قانون مدني حکم به اجازه 
ازدواج خواهان با آقاي علي نصر آزاداني فرزند مصطفي صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهي 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 8269                                      موسوي- رئیس شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
6/299 شماره دادنامه: 8909970352900742، شماره پرونده: 8809980358500723، شماره بایگاني 
شعبه: 890480، شاکي:  آقاي علي خردمند به نشاني میمه خ سعدي ک دوم پ 38، متهم:  آقاي هوشنگ 
صداقت اردکاني به نشاني مجهول المکان، اتهام: فروش مال غیر،  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي هوشنگ صداقت اردکاني فرزند منصور متولد 1342 اهل خمیني شهر فعاًل 
مجهول المکان دائر بر فروش مال غیر )چهار خط تلفن همراه اول اعتباري هر کدام به مبلغ سیصد و پنجاه 
هزار ریال جمعًا به مبلغ یك میلیون و چهارصد هزار ریال( در سال 1387 موضوع شکایت آقاي علي 
خردمند فرزند محمدرضا، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل 
آمده و گزارشات مأمورین انتظامي و وجود اصل اسناد و مدارک خطوط مزبور در ید شاکي و مفاد پاسخ 
استعالم واصله از شرکت ارتباطات سیار و دفتر نظارت استان اصفهان و سایر قرائن و امارات مضبوط در 
پرونده از جمله عدم حضور متهم در هیچ یك از مراحل دادرسي جهت دفاع از خود با وصف احضار 
قانوني و نشر آگهي، ارتکاب بزه انتسابي از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه باستناد ماده یك 
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یك قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبرداري مصوب 1367 نامبرده را عالوه بر الزام به رد مبلغ یك میلیون و چهارصد هزار 
ریال در حق شاکي به پرداخت معادل مبلغ مزبور به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت و تحمل 
یك سال حبس محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 8268                                حاجي زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
ابالغ رأي

6/300 شماره دادنامه: 8909970354400567، شماره پرونده: 8809980359500621، شماره بایگاني 
شعبه: 880940، شکات: 1. آقاي حمیدرضا کفیلي به نشاني اصفهن خ مسجد سید نبش خ 5 رمضان 
فروشگاه کیادیزل، 2. آقاي جوادترابي به نشاني اصفهان خ پنج رمضان رستوران ضیافت، 3. آقاي ابراهیم 
هاشمي به نشاني اصفهان، 4. آقاي رسول مجاهدي به نشاني اصفهان مجتمع تجاري پارک بازار ارکیده پ 
473، 5. اقاي امیرمسعود طباطبائي به نشاني اصفهان خ مسجد سید روبروي پنج رمضان شرکت وهاب 
صنعت سپاهان، 6. آقاي مسعود رباني مهر به نشاني اصفهان چهار راه وفائي مجتمع تجاري باران طبقه 
همکف فدک یارانه، 7. آقاي اصغر اماني زاده به نشاني اصفهان خ آمادگاه جنب ک نجفي نمایشگاه ایران 
مبل، 8. آقاي غالمرضا ترابي به نشاني اصفهان خ بزرگمهر ک شهید چمران ک خسروآباد ک شهید تاج 
الدین جنب مسجد سادات پ 6، 9. آقاي محمد نظارتي زاده به نشاني اصفهان خ آپادانا اول بن بست 
شهید اماني فر پ 152، متهمین: 1. آقاي مهدي رزوان به نشاني اصفهان خ کاشاني خ گلها خ گلرخ 
غربي پ 58 طبقه دوم، 2. آقاي علي عنادي به نشاني اصفهان مجهول المکان، اتهام ها: 1. کالهبرداري 
2. جعل و استفاده از سند مجعول، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- مهدي رزوان فرزند محمود متواري و مجهول المکان دائر بر جعل و استفاده 
از سند مجعول و کالهبرداري از آقایان حمیدرضا کفیلي و امیرمسعود طباطبایي و مسعود رباني مهر و 
رسول مجاهري و محمد نظارتي زاده و جواد ترابي و اصغر اماني زاده و غالمرضا تراب بوده 2- علي 
عنادي فرزند یدا... معروف به ساالري دائر بر معاونت در کالهبرداري فعالً متواري و مجهول المکان به 
این شرح که متهم ردیف اول با جعل سند سجلي خود مبادرت به اخذ دفترچه چك از بانك نموده و 
همچنین با همکاري متهم ردیف دوم شرکتي تحت عنوان شرکت طلیعه داران مهاجرین میقان به شماره 
ثبت 268715 با مسئولیت محدود مي نماید پس از آن با استفاده از چك تحصیل شده به اسناد جعلي 
مبادرت به انجام امور تجاري نموده با جلب اعتماد شکات و انجام خریدهاي نقدي مبادرت به صدور 
چندین فقره چك بالمحل نموده و به این نحو موجبات ضرر و زیان مادي شکات را فراهم آورده، شکات 
پس از آن مبادرت به طرح شکایت نموده با تخلیه شبانه محل شرکت مواجه شده و پس از آن مبادرت 
به طرح شکایت نموده و در طول جریان تحقیقات مقدماتي و رسیدگي در دادگاه به متهمین به جهت 
متواري بودن دسترسي حاصل نشده است آنان از طریق جراید کثیراالنتشار دعوت به رسیدگي شدند 
در جلسه دادرسي حضور به هم نرساندند دادگاه نظر به محتویات پرونده و شرح شکات و تحقیقات 
مقدماتي صورت گرفته در مراجع انتظامي و دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و سایر قرائن و امارات 
موجود بزهکاري وي را محرز ومسلم دانسته مستنداً به ماده 533 از قانون مجازات اسالمي ناظر به ماده 
532 از همان قانون از باب جعل سند سجلي متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیري و براي 
استفاده از سند مجعول واخذ دسته چك از بانك مستندا به ماده 535 از قانون مجازات اسالمي به تحمل 
دو سال حبس تعزیري دیگر واز باب بردن مال مردم با توسل به اسناد جعلي و دائر کردن شرکت و انجام 
مانورهاي متقلبانه و ظاهرسازي و فریب فروشندگان کاالها و خدمات مختلف مستند به ماده یك از قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري حکم بر محکومیت وي به تحمل سه سال 
حبس تعزیري و پرداخت دویست و سه میلیون ریال تمام به عنوان اصل اموال مورد کالهبرداري به عنوان 
ردمال در حق شکات و پرداخت همین میزان به عنوان جزاي نقدي در حق دولت و در خصوص اتهام 
متهم ردیف دوم دائر بر معاونت در کالهبرداري توسط متهم ردیف اول دادگاه نظر به اینکه اعمال ارتکابي 
توسط متهم ردیف دوم از ابتداء تا انتهاي اقدامات کالهبرداري همراه با عمل متهم اصلي بوده حتي در پاره 
اي از مواقع به نمایندگي از شرکت تأسیس شده صورت گرفته بزهکاري وي را محرز دانسته مستندا به 

ماده 43 و 726 از قانون مجازات اسالمي ناظر بر ماده یك از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و 
ارتشاء و کالهبرداري حکم به محکومیت وي به تحمل یك سال حبس تعزیري صادر و اعالم مي نماید 
رأي صادره غیابي و ظرف ده روز از ابالغ واقعي قابل واخواهي در همین شعبه و پس از سپري شدن 

مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 8267                      محمدي کمال آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
6/301 شماره  دادنامه:8909970354700693، شماره پرونده: 8809980358300409، شماره بایگاني 
شعبه: 890254، شاکي: آقاي فرزاد صالحي به نشاني خ چهارباغ خواجو خ شهداي خواجوي کوي حسن 
ساغري کوي لطف اهلل خواجویي پ 49 مجتمع گل یاس واحد 10، متهمین: 1. آقاي پژمان شفیعي 
مجهول المکان، 2. آقاي علي اسدالهي همگي به نشاني مجهول المکان، اتهام: عضویت در شرکتهاي هرمي 
به منظور اخالل در نظام اقتصادي کشور، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهمین 1- علي اسدالهي 2- پژمان شفیعي مجهول المکان دائر بر اخالل در نظام 
اقتصادي کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمي موضوع کیفرخواست دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان دادگاه از توجه به شکایت آقاي فرزاد صالحي، اوراق عضویت در شرکت هرمي، فتوکپي فیش 
هاي واریز وجه و تحقیقات پلیس اطالعات و امنیت کشور و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین 
اتهام انتسابي را محرز مي داند مستنداً به ماده واحده الحاق یك بند و یك تبصره به قانون مجازات اخالل 
گران در نظام اقتصادي کشور و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسالمي بلحاظ مشهود نبودن سابقه 
کیفري هر یك از متهمین به تحمل پنج ماه حبس تعزیري و پرداخت دو میلیون ریال جزاي نقدي بابت 
حداقل پورسانت دریافتي در حق صندوق دولت و متهم ردیف اول را مضافاً به رد مبلغ 15/855/000 
ریال در حق شاکي و متهم ردیف دوم را مضافاً به رد مبلغ 50/960/000 ریال در شاکي خصوصي محکوم 
مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از آن 

ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 8266                                          مفیدیان- رئیس شعبه 121 داگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
6/302 شماره  دادنامه: 8909970353100636، شماره پرونده: 8709980366100968، شماره بایگاني 
شعبه: 870798، پرونده کالسه: 8709980366100968 شعبه 105 دادگاه عمومي )کیفري( شهرستان 
اصفهان دادنامه شماره 8909970353100636، شاکي: آقاي مهدي جهانگیري به نشاني خ الله کوي 
سردار بن بست اول پ 5 )یا 7(، متهم: آقاي محسن پسیاني به نشاني فعالً مجهول المکان، اتهام: ضرب و 
جرح عمدي، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.

رأي دادگاه
در خصوص اتهام محسن پسیاني مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي نسبت به مهدي جهانگیري 
)جاگیري( فرزند ابراهیم پیرو کیفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان دادگاه با 
بررسي محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات انجام شده و گواهي صادره از سوي پزشکي قانوني و 
احراز درگیري شاکي و متهم و نظر به اینکه متهم علي رغم احضار از طریق انتشار آگهي در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعي در قبال اتهام انتسابي بعمل نیاورده و با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اتهام 
متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 480 و 484 و 485 و 495 قانون مجازات اسالمي متهم را به 
پرداخت شش هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگي زیر چشم چپ و سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش 
تورم زیر چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبودي پیشاني و یك درصد دیه کامل بابت حارصه 
سمت چپ صورت و نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم سمت چپ صورت در حق شاکي محکوم 
مي نماید و در خصوص جنبه عمومي موضوع به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مذکور و رعایت بند 2 
ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت مبلغ دو 
میلیون ریال جزاي نقدي محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در همین دادگاه مي باشد.
م الف/ 8277                                       عالمي- رئیس شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
6/303 شماره  دادنامه: 8809970350601325، شماره پرونده: 8809980350600787، شماره بایگاني 
شعبه: 880794، خواهان: خانم لطیف السادات فرزانه نژاد با وکالت خانم محبوبه امامي پور به نشاني 
اصفهان خ شیخ بهایي مقابل بیمارستان مهرگان ابتداي ک نشاط انگیز ساختمان پاستور ط اول دفتر 
وکالت، خواندگان: 1. آقاي سیدعباس فرزانه نژاد، 2. خانم رقیه معلم، 3. آقاي سیدحسین فرزانه نژاد 
همگي به نشاني اصفهان خ فلسطین مقابل بانك ملي پ 330، 4. آقاي سید حسن فرزانه نژاد به نشاني 
مجهول المکان، 5. آقاي سید محمدعلي فرزانه نژاد به نشاني اصفهان خ فلسطین مقابل بانك ملي مواد 
غذائي فرزانه، پ 328، 6. خانم ملوک فرزانه نژاد به نشاني اصفهان خ شریف واقفي نورباران ک نیکنام 
پ 1/1 )منزل رنگ آمیز(،  7. آقاي عباس فرزانه نژاد به نشاني اصفهان خ فلسطین مقابل بانك ملي مواد 

غذایي پ 328، 8. خانم صدیقه فرزانه نژاد به نشاني اصفهان خ سروش آل خجند کوچه 22 بهمن پ 
22 )منزل جمشید بیك(، 9. خانم زهرا فرزانه نژاد به نشاني اصفهان اتوبان کاوه خ مخابرات بوستان بهار 
مجتمع اهلل )منزل معلم نیا(، 10. خانم بتول فرزانه نژاد به نشاني اصفهان خ بزرگمهر کسري غربي ک ش 
نواب پ 66 کدپستي 8154966346 )طهاني(، 11. خانم فخري فرزانه نژاد به نشاني اصفهان خ سروش 
مقابل داروخانه سروش ک ش رسول معصومي پ 12 )منزل دوستاني(، 12. خانم اشرف فرزانه نژاد 
به نشاني اصفهان خیابان شریف واقفي سه راه ملك شهر ک ش حسن رحماني ک ش منصوري پ 4 
)منزل هویدا(، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسي، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده 

ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي دادگاه

دعوي والیي خواهان خانم لطیف السادات فرزانه نژاد با وکالت معاضدتي خانم محبوبه امامي پور 
بطرفیت خواندگان 1- زهرا 2- سید عباس 3- سید حسین 4- سید حسن 5- فخري 6- سید محمدعلي 
7- اشرف 8- ملوک 9- عباس 10- بتول 11- صدیقه شهرت همگي فرزانه نژاد 12- رقیه معلم صدور 
حکم مبني بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسي مرحله تجدیدنظرخواه بلحاظ عدم تمکن مالي )اعسار( 
مي باشد. نظر باینکه شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان متفقاً به صحت ادعاي وي در محضر دادگاه 
اقامه شهادت نموده اند و نظر باینکه از ناحیه خواندگان دعوي دفاع مؤثري بعمل نیامده است تا در 
نتیجه ارزش و اعتبار اظهارات شهود را مخدوش نماید. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم مستنداً 
بمواد 504 و 513 قانون آئین دادرسي مدني با احراز عدم تمکن و استطاعت مالي خواهان مشارالیها 
را از تأدیه هزینه دادرسي در پرونده مورد بحث موقتاً معاف مي نماید. رأي صادره وفق مقررات قانوني 
 در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگي تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان

 مي باشد.
م الف/ 8276                                   حمصیان- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
 

ابالغ اجرائیه
6/350 آگهي ابالغ اجرائیه کالسه: 231-4106. بدینوسیله به ورثه مرحوم محمد علي ذوالفقاري که 
عبارتند از: 1- کورش 2- اردشیر 3- زیبا 4- فریبا )همگي ذوالفقاري( 5- عصمت امین بدهکاران پرونده 
کالسه 231-4106 که برابر گزارش شرکت پست اصفهان ابالغ واقعي مقدور نگردیده است ابالغ مي 
گردد که برابر چك شماره 479744-89/4/3 بین مورث شما و خانم مهین شکوهي دولت آبادي مبلغ 
136/500/000 ریال بدهکار مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 19 
آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 
10 روز نسبت به پرداخت بدهي مورث خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري 

عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 8546                                                اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ رأي
6/351 کالسه پرونده: 1023-88 ش ح/ 25، شماره دادنامه: 89/6/9-508

مرجع رسیدگي: شعبه 25 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: علي اشرف آزادي، نشاني: اصفهان- 
کوي بهار بلوک 33 پالک 19 طبقه سوم، وکیل: خانم آزاده میرزایي نشاني: اصفهان- مجتمع کوثر 2 
طبقه پنجم پالک 730 دفتر وکالت، خوانده: خانم اشرف موري، نشاني: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم 

رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي علي اشرف آزادي فرزند علي اکبر با وکالت خانم آزاده میرزایي بطرفیت خانم 
اشرف موري به خواسته مطالبه مبلغ یك میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اقساط وام خوانده به شرح 
دادخواست و ضمائم تقدیمي نظر به اینکه وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسي خواسته خود را به مبلغ 
16/704/360 ریال اعالم داشته و مستند ابرازي خود را سندهاي انتقالي عادي مورخ 88/3/3 و 88/5/27 
و 88/10/9 بانك سپه شعبه چهارباغ خواجو اصفهان جمعاً به مبلغ 7/888/637 ریال اعالم داشته و دلیل و 
مدرکي که مابقي ادعاي خود را مبني بر پرداخت اقساط وام خوانده باشد ارائه نداده است خوانده با وصف 
مجهول المکان و تعیین وقت رسیدگي و نشر آگهي در جلسه دادرسي حاضر نگردیده است دفاعي بعمل 
نیاورده بنابراین شورا دعوي خواهان را تا مبلغ 7/888/637 ریال وارد دانسته و به استناد ماده 716 قانون 
مدني و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 7/888/637 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 509/318 ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مي 
دارد و نسبت به مازاد خواسته به موجب فقد دلیل اثبات مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسي مدني قرار 
رد دعوي صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین 

شورا مي باشد و سپس 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي اصفهان مي باشد.
م الف/ 8560                                موسوي- قاضي شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

سينما در ايران چگونه متولد شد؟

سینما ابتدا با اختراع عکاسی و سپس ساخت تصاویر متحرک در حدود سال های 1880 تا 1889 میالدی 
در اروپا گام های نخستین را برداشت. به نقل از منابع اینترنتی، پس از این سال ها برادران لومیر در سال 
1885 میالدی، نخس��تین فیلم مس��تند خود را که حرکت قطار در ایستگاه بود، در معرض دید عموم قرار 
دادند. این روند ادامه یافت تا این که نخس��تین فیلم داس��تانی در س��ال 1903 میالدی در آزمایشگاه های 

ادیسون ساخته شد. عنوان این فیلم »سرقت بزرگ« بود.
در س��ال 1279 هجری شمسی، میرزا ابراهیم خان عکاس باش��ی که در آن زمان نوجوان بود، همراه پدر 
عکاسش به بلژیك سفر کرد و با وسایل فیلم برداری که در ایران به آن »اسباب سینماتوگراف« اطالق می 

شد، به طور کامل آشنا شد و همراه پدرش این وسایل و ابزار را به ایران آورد. 
 ب��ه همین دلیل آغاز کار س��ینمای ایران را از ش��هریور م��اه 1279 می دانند، هر چند ک��ه درباره روز آن 
)21 ی��ا 22 ش��هریورماه( اختالف نظر وجود دارد. ابراهیم خان در س��ال 1313 هجری قمری از س��وی 
مظفرالدین شاه به لقب عکاس باشی دربار منصوب شد و چون مظفرالدین شاه عالقه بسیار زیادی به سینما 

و ثبت تصویر خود داشت، امکان ورود ابزار تولید و ساخت فیلم را در کشور  فراهم ساخت.
پ��س از ورود امکانات و ابزار تولید )به خصوص دوربین فیلم برداری( فردی به نام آوانس اوگانیانس به 
همراه عده ای دیگر از دوستان خود نخستین پایه های سینمای ایران را بنا نهاد و با تشکیل گروهی در خیابان 
عالءالدوله )فردوسی کنونی( به تولید فیلم اقدام کرد. نخستین فیلم داستانی سینمایی ایرانی »آبی و رابی« نام 
 داشت که فیلمی صامت و کوتاه بود و در سال 1309 تولید شد. این فیلم به عرصه اکران و پخش عمومی 

راه نیافت.
اما دومین تالش اوگانیانس برای ساخت فیلم به ارائه یك اثر سینمایی با عنوان »حاجی آقا آکتور سینما« 
در سال 1311 منجر شد که امکان اکران یافت. این فیلم که سیاه و سفید و صامت بود با سرمایه گذاری 
کارگردان به مبلغ 200 تومان س��اخته ش��د. اما این فیلم تنها 4 روز در سینما مایاک تهران بر پرده بود و با 
توجه به این که 6 تومان در اصفهان، 35 تومان در رشت و 45 تومان در شیراز فروش کرد، شکست تجاری 
س��نگینی برای سازندگان آن به همراه آورد. نخستین فیلم سینمایی ناطق ایرانی که در سال 1312 ساخته 
شد، »دختر لر« به کارگردانی اردشیر ایرانی بود. این فیلم که در هندوستان به همت عبدالحسین سپنتا تهیه 
ش��ده بود، از 30 آبان 1312 در س��ینما مایاک و س��په بر پرده رفت و به علت استقبال مخاطبان ایرانی در 
سال 1313 و 1315 دومین و سومین نمایش عمومی خود را پشت سر گذاشت. اما از همان زمان، تولید 
فیلم در ایران با مشکل مواجه بود و واردکنندگان فیلم های خارجی )به طور عمده هندی و اروپایی( در 
برابر این تولید موضع گرفتند و آن را بر نتافتند. سپنتا در جایی گفته بود: روزی که من نخستین فیلم ناطق 
فارسی را دست خالی و بدون هیچ کمك مالی و معنوی ایران در کشور بیگانه تهیه کردم و به ایران آوردم، 
نمایندگان شرکت های خارجی که مبتذل ترین فیلم های تجاری را از بغداد و لبنان به طور دست سوم به 
ایران می آوردند و ارز کشور را خارج می کردند؛ با تمام قوا و به دستیاری مقام هایی که مسئول امور فیلم 

بودند برای زمین زدن نخستین فیلم ناطق فارسی و فراری دادن من از  ایران کمر بستند. 
پس از این زمان، تولید فیلم در ایران شکل جدی تری به خود گرفت. هر چند که رقیب بسیار قدرتمندی به 
نام فیلم خارجی همواره فیلم های ایرانی را مورد تهدید شکست و تهیه کنندگان را در معرض ورشکستگی 
کامل قرار می داد، اما جسته و گریخته آثاری تولید  می شد. البته در بعضي وقت ها، تهیه کنندگان خارجی 
هم به تولید فیلم اقدام کردند، از جمله ش��خصی به نام س��ردار ساکر که یك هندی بود و در ایران در کار 
واردات الستیك فعالیت می کرد، چند فیلم ایرانی به سبك آثار هندی تولید کرد. هر چند که از این نوع 
فیلم ها آثار چندانی در دست نیست و آن معدود فیلم های موجود نیز ارزش هنری ندارد. چون به طور 
 اصل در دهه 20 و حتی تا دهه 40، فیلم های ایرانی کپی برداری ضعیفی از فیلم های اروپایی، امریکایی و 

هندی بود.

اختالل حافظه؛ چرا و به چه علت؟
 تا به حال راجع به علت های اختالل حافظه و ش��ناخت در س��المندی بسیار 
صحب��ت کرده ایم و گفتیم تمام آن علت ها غیرقابل برگش��ت اند، مانند زوال 

عقل، سکته مغزی، آلزایمر و فراموشی های خوش خیم پیری.
ام��ا علت هایی هم وجود دارند که به اختالل حافظه ای برگش��ت پذیر منجر 
می شوند. فقط کافی است که این علت ها را بشناسید و با برطرف کردن آنها، 

مشکل حافظه تان را درمان کنید. با این موارد آشنا شوید:
توانمن��دی  در  ک��ه  هس��تند  داروه��ا  بعض��ی  ــا:  داروه ــودن  ب ــمی  س
فهرس��ت  می کنن��د.  ایج��اد  اخت��الل  ش��ما  حافظ��ه  و   ش��ناخت 
بلند باالیی از داروها هستند که موجب افزایش گیجی و کاهش سطح هوشیاری 
فرد سالمند می شوند. این داروها شامل: داروهای آرام بخش و اعتیادآور، برخی 
داروه�ای ضد فشارخون، داروهای ضد اسید معده )سایمت�دین و رانیتیدین(، 

داروهای ضد پارکینسون و داروهای ضد التهاب آسپرین هستند. 
كم كاری يا پركاری غده تیروئید

فقر ويتامین B12 اسید فولیك: مهم ترین عارضه در اثر این کمبود ویتامینی، 
کم خونی مگالو بالس��تیك اس��ت که کم خونی س��اده ای نب��وده و به کاهش 
کلیه س��لول های خونی منجر می ش��ود. حتی عالمت هایی چون سوءجذب، 

اسهال و در خانم ها پاپ 
غیرطبیع��ی  اس��میرهای 
)تست سرطان زنانه شان 
به ط��ور غیرواقعی مثبت 
می ش��ود( ک��ه موج��ب 
نگران��ی پزش��ك و بیمار 
می ش��ود، در جریان این 
بیم��اری دیده می ش��ود. 
کمب��ود ویتامی��ن B12 با 
نیز  عصبی  اختالل ه��ای 
همراه اس��ت. اختالل در 
اخت��الل  برداش��تن،  گام 
حس تع��ادل، از دس��ت 

دادن کنترل اسفنکتر مثانه و روده )بی اختیاری ادرار و مدفوع(، ناتوانی جنسی 
و زوال عق��ل، از نش��انه های عمده عصب��ی در این کمبود هس��تند. از جمله 

علت های کمبود ویتامین B12 اینهاست:
 کس��انی که سال هاست رژیم س��خت گیاه خواری دارند و از مصرف تمام 

محصول های پروتئین حیوانی پرهیز کرده اند. 
  کس��انی که دچار س��وءجذب B12 هس��تند و به بیماری ش��ایع کم خونی 
س��المندی ب��ه نام آنمی پرنیس��یوز دچارند. )س��لول های جدار مع��ده از بین 
 B12 می روند و تولید اس��ید معده و فاکتورهای داخلی که در جذب ویتامین

کمك می کنند مختل می شوند.(
- نارسایی لوزالمعده و مشکل های انتهایی روده باریك مانند سل روده، لنفوم. 
آنچه موجب کمبود اسیدفولیك در بدن شما می شود همان کم خونی که اشاره 
شد )مگالوبالستیك( با عالمت افسردگی نیز همراه می شود. به یاد داشته باشید 
ذخیره فوالت در بدن کم است و اگر شما سبزی ها، میوه های تازه و پروتئین 

حیوانی مصرف نکنید، دچار کمبود اسیدفولیك می شوید.
 - اگر ش��ما رژیم عمده غذایی برنج داش��ته و با س��بزی ها، حبوبات، گردو و 
فن��دق رابطه خوبی ندارید، مواظب کمبود تیامین یا ویتامین B12 نیز باش��ید. 
چ��ای، قهوه فراوان و آس��یاب کردن دانه های برنج باعث نابود ش��دن تیامین 
می ش��ود. تحریك پذیری عصبی و بی اشتهایی و در نهایت بیماری بری بری 

به علت کمبود تیامین رخ می دهد.
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 آب ه��ای زی��ر زمین��ی یک��ی از مناب��ع اصل��ی 
تأمی��ن کننده آب مردم در منطقه های خش��ك و 
نیمه خش��ك اس��ت. این آب ها برای تأمین آب 
ش��رب و صنعتی در منطقه های ش��هری و جهت 
کش��اورزی در منطقه ه��ای روس��تایی از اهمیت 
زی��ادی برخوردارن��د و در بیش��تر موردها بدون 
اینک��ه عملیات تصفیه قاب��ل مالحظه ای بر روی 
آنها انجام ش��ود به طور مس��تقیم م�ورد اس�تفاده 
قرار می گیرند و متأس��فانه بخش عظیمی از ایران 
جزو منطقه های آب هوای خشك و نیمه خشك 
بوده که به علت خشکس��الی در چند سال اخیر و 
همچنین برداش��ت بیش از حد آب از سفره های 
زیر زمینی در این نواحی، تهدید جدی برای منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت آن منطقه ها شده است. 
شاید شما در منطقه ای زندگی کنید که روزگاری 
برای آش��امیدن آب و یا برای کاشت محصوالت 
کش��اورزی از آب چش��مه ها و قنات ها استفاده 
می کردن��د، ولی امروزه به علت خش��ك ش��دن 
قنات ها و چش��مه ها از آث��ار قنات ها تنها تعداد 
زیادی چاه پش��ت سر هم که با نظمی خاص کنار 
هم چیده ش��ده اند، باقی مان��ده که اگر به لب هر 
کدام از چاه ها بروید و س��نگی به ته آن بیندازید 
دیگر صدای آب را نمی شنوید، که نشانه خشکی 
چاه بوده و از چش��مه ها ه��م فقط یادی در ذهن 

بزرگترها باقی مانده است.
ــی: در یکی از  ــتان تاريخی از كم آب ــك داس ي
همایش های زیس��ت محیطی که موضوع آن آب 
بود، یکی از استادهای دانشگاه )کردوانی( سخنران 
جلسه بود. ایشان گفتند: در ایام قدیم که شهر یزد 
دچار خشکسالی می ش��د کشاورزان یزدی از دو 
روش برای حفظ و نگهداری درختان انار )که یکی 
از سرمایه های اصلی کشاورزان یزد بود( در فصل 
گرما بهره می بردند. اولین روش این بود، کسانی 
 که وضع مادی ش��ان مناس��ب ب��ود از مغازه های 
یخ فروشی یخ می خریدند و در پای درختان انار 
خاک می کردند تا با این کار بتوانند درخت های 
انار را از خش��ك شدن نجات دهند و روش دیگر 
این بود ک��ه میوه نارس درختان انار را که نزدیك 
به رس��یدن بودند، از درخت جدا می کردند چون 
اعتقاد داشتن درختان انار مانند مادری می ماند که 
در هنگام زایمان بن��ا به عللی نمی تواند کودکش 
را س��الم به دنی��ا بیاورد و ک��ودک در هنگام تولد 
جان مادر را تهدید می کند. اگر نوازد به دنیا بیاید 
باعث مرگ خ��ود و مادر می ش��ود بنابراین باید 
نوزاد را فدا کرد تا مادر نجات یابد. به همین دلیل 
میوه های نارس برای به ثمر رسیدن احتیاج زیادی 
به آب دارند و به دلیل کم آبی، درخت نمی تواند 
برای خود و میوه هایش آب تأمین کند. پس برای 
اینکه جان درخت را برای سال های آینده نجات 

دهند از خیر میوه های آن می گذرند.
ــی برای  ــر قديم ــف بش ــات بزرگترين كش قن
ــاورزی: انس��ان های اولی��ه بع��د از اینک��ه  كش
کش��اورزی را کش��ف کردند، جهت ادامه زندگی 
به روش کش��اورزی باید منطق��ه هایی را انتخاب 
می نمودن��د که برای دسترس��ی به آب مش��کلی 
نداش��ته باش��ند برای همین ابتدا کنار رودخانه را 
ب��رای زندگی انتخ��اب کردند و با ای��ن انتخاب 
پایه ه��ای اولیه تمدن انس��انی در کن��ار رودخانه 
آغاز ش��د. بعدها کلمه آبادانی بر سر زبان ها افتاد 
)کلمه آبادی یعنی محلی که چند نفر برای زندگی 
در کن��ار آب انتخاب نمایند( ول��ی به مرور زمان 
انس��ان ها فهمیدند که در منطقه های کوهستانی 
به خصوص دامنه های کوه نیز امکان کش��اورزی 
وجود دارد زیرا کوهها می توانس��تند آب هایی را 
که در پاییز و زمس��تان به صورت برف و یا باران 
باریده می ش��د در زیر خود مانن��د یك آب انبار 
ب��زرگ، ذخیره کنن��د. این آب ه��ا در فصل بهار 
و تابس��تان به صورت چش��مه از زیر کوه خارج 
می ش��وند و می توانس��تند از ای��ن آب ها برای 
کشاورزی اس��تفاده کنند. ولی یك مشکل وجود 
داش��ت و آن این ب��ود که در بعضی س��ال ها که 
بارندگ��ی در منطقه های کوهس��تانی کم بود، این 
چش��مه ها کم آب می شدند و کشاورزان مجبور 
بودن��د این س��رزمین ها را ترک کنن��د و یا اینکه 
آن��ان فصل های پاییز، زمس��تان و بهار را در یك 
منطقه می ماندند و فصل تابستان که با کمبود آب 
و علوفه روبه رو می ش��دند به منطقه دیگری که 
مش��کل آب نداش��ت کوچ می کر دند. )ییالق و 

قشالق(

بعض��ی از منطقه ه��ای خش��ك و نیمه خش��ك 
فق��ط در فصل ه��ای پایی��ز و زمس��تان بارندگی 
دارن��د. رودخانه ه��ا و چش��مه ها در فصل بهار 
پر آب هس��تند ول��ی در فصل تابس��تان و اوایل 
فصل پاییز که کش��اورزان جهت کشت محصول 
احتی��اج زیادی به آب دارند با کمبود آب روبه رو 
می ش��وند. جهت رفع این مش��کل بعدها دو راه 
پیدا شد. یکی ذخیره سازی آب رودخانه های در 
دره ها و میان ش��یار کوه ها ب��ود که این عمل نام 
س��د س��ازی به خود گرفت و از آب ذخیره شده 
برای فصل گرما اس��تفاده می ش��د. یا استفاده از 
آب های زیرزمینی به وس��یله چش��مه و یا روش 
دیگ��ری ک��ه بتوانن��د آب هایی را ک��ه در اعماق 
زمین ذخیره ش��ده اند به سطح زمین بیاورند و با 
آن کش��اورزی کنند. از هزاران سال پیش استفاده 
از آب س��فره های زیر زمینی یکی از روش های 
کش��اورزی ایرانیان در منطقه های نیمه خشك و 
خشك بوده است باستان شناسان کشف کرده اند 
که از حدود پنچ هزار سال پیش ایرانی های قدیم 
با احداث قنات به بزرگترین کشف بشر در دوران 
قدیم دست یافتند که این شاهکار در جهان به نام 
ایرانی��ان ثبت گردیده اس��ت و بعدها در خیلی از 
کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفت که با حفر 
چاه ها آب های زیر زمینی س��طحی را به س��طح 
زمین می آوردند و با آن زمین های کش��اورزی را 
آباد می کردند. آثار قنات های قدیم با قدمت پنچ 
هزار س��ال با تعداد زیادی چاه هنوز در شهرهایی 
همچ��ون: گناب��اد؛ نیش��ابور و دامغان به چش��م 
می خورد و حتی می گویند شهر نیشابور که یکی 
از شهرهای مهم ایران بوده یکی از شهرهایی است 
ک��ه بخش زیادی از آب خود را از راه قنات تأمین 
می کرده اس��ت. در دوره حمله مغول ها به ایران؛ 
مردم شهر نیشابور یکی از شهرهایی بودند که در 
برابر حمل��ه مغول ها مقاوم��ت کردند؛ مغول ها 
برای اینکه بتوانند خشم خود را نسبت به مقاومت 
مردم نیش��ابور در جنگ با مغول ها نش��ان دهند 
تعداد زیادی از قنات های نیش��ابور را با خاک پر 

کردند و باعث نابودی این قنات ها شدند.
ــای زير زمین در قرن اخیر: در  وضعیت آب ه
50 سال اخیر برای منابع آبی ایران که تأمین کننده 
آب آش��امیدنی، کش��اورزی و صنعتی بوده چهار 

اتفاق بزرگ افتاده است:
ــی: در بعضی از  ــش بارندگ ــالی و كاه خشكس
منطقه ه��ای ایران ک��ه روزگاری ن��ه چندان دور 
)همی��ن دهه ه��ای چه��ل و پنج��اه و اوایل دهه 
ش��صت قرن اخیر( ش��اهد بارش های زیادی از 
نزول های آس��مانی بودیم. به فرض در شهرستان 
گلپایگان، میزان ب��ارش و برف به حدی زیاد بود 
که هر س��ال در فصل زمستان چندین نوبت برف 
می بارید و هر نوب��ت گاهی ارتفاع برف به بیش 
از نیم متر می رس��ید و به غی��ر از بارش برف در 
زمستان؛ باریدن باران در فصل بهار ادامه داشت و 
در بعضی از س��ال ها در فصل تابستان به  هنگام 
برداشت محصول گندم؛ باریدن باران قطع نمی شد 
و کشاورزان برای قطع بارش باران و از بین نرفتن 
محصوالت خود در مسجدها با پختن آش نذری 
به دع��ا و نیاش می پرداختند و حتی در بعضی از 
س��ال ها باال بودن میزان بارندگی، باعث باال آمدن 
آب های سطحی می شد. در اواخر فصل زمستان 
و اوایل فصل بهار آب های سطحی در روستاهای 
این شهرس��تان به قدری ب��اال می آمدند که حتی 
از تنوره��ای نانوایی خانه ها آب جاری می ش��د 
)آخرین بار در سال 1358 روستای زرنجان( و در 
این روستاها؛ اداره کشاورزی شهرستان با عملیات 
زهکشی این آب ها را به سمت دریاچه نمك قم 
هدایت می کرد. ولی در چند سال اخیر به ندرت 
اتفاق می افتد که برفی باریده ش��ود و بارش باران 

نیز بسیار کاهش یافته است.
توسعه صنعتی كشور و مدرن شدن كشاورزی 
ــت: با  ــده اس كه باعث افزايش مصرف آب ش
توجه به تحول صنعتی در جهان؛ کش��ور ایران نیز 
از این توس��عه صنعتی عقب نمان��ده و با احداث 
کارخانه های ساخت خودرو؛ کارخانه های تولید 
آهن و فوالد، اکتشاف نفت و معادن و... که احتیاج 
زیادی به آب دارند و از طرفی توس��عه صنعتی در 
کشاورزی نیز تحول عظیمی داشته است. برعکس 
قدی��م که کش��اورزان از اس��ب، االغ و ابزارهای 
ساده ای همچون خیش گاو آهن برای شخم زدن 
زمین بهره می بردند و در هنگام برداش��ت از ابزار 

س��اده ای مانند داس استفاده می کردند و به طور 
حتم میزان زمین های کش��اورزی زیر کش��ت هم 
بس��یار کم بود؛ آمدن تراکت��ور و کمباین و دیگر 
ادوات کشاورزی باعث شد که مقدار زیادی زمین 
کشاورزی زیر کشت برود و مصرف آب افزایش 

پیدا کند.
ــینی: در  ــهر نش ــش جمعیت و زندگی ش افزاي
پنچاه س��ال اخی��ر به عل��ت باال رفت��ن امکانات 
بهداش��تی و کاهش مرگ کودکان و همچنین باال 
رفت��ن امکانات رفاهی مردم، نمودار رش��د تعداد 
جمعیت کش��ور با شیب تندی رو به افزایش بوده 
است. رشد جمعیت کشور از 19 میلیون نفر سال 
1335 به تعداد 60 میلیون نفر تا سال 1375 )یعنی 
در عرض چهل سال س��ه برابر( و همچنین رشد 
جمعیت شهر نش��ینی از 30 درصد مردم در سال 
1335 ب��ه 61 درصد جمعیت در س��ال 1375 )با 
رش��د دو برابر( از دیگر موردهایی بوده که باعث 

باال رفتن مصرف آب شده است.
ــت های دولت و مردم در برابر كم آبی:  سیاس
در پنجاه س��ال اخیر، بنا به شرایط کشور از جمله 
افزایش جمعیت و بیکاری، زمین های بایر زیادی 
به زیر کش��ت رفته اس��ت. به خصوص در اوایل 
انق��الب که م��ردم با گرفت��ن زمین ه��ای بیابانی 
اطراف ش��هرها و روستا )که به زور و بدون اجازه 
از اداره منابع طبیعی تصرف شده است( و همچنین 
واگذاری بعضی از زمین های کش��اورزی توسط 
هیأت های هفت نفره به بیکاران و واگذاری زمین 
به شرکت های زراعی و تعاونی و غیره موردهایی 
بوده که باعث باال رفتن مصرف آب گردیده است.
با توجه به موردهای باال که نش��انه دهنده افزایش 
میزان مصرف آب در ایران می باش��د و از طرفی 
خشکسالی های چند ساله اخیر، باعث شده یکی 
از مناب��ع تأمین آب، ک��ه همان اس��تفاده از منابع 
آب های زیر زمینی اس��ت با حف��ره چاه عمیق و 
نیمه عمیق ب��ه خصوص در منطقه ه��ای بیابانی  
افزایش یابد. همچنی��ن چون دولت بر روی حفر 
خیلی از این چاه ها کنترلی نداشته است، مردم در 
زمین هایی که متصرف ش��ده اند با حفر چاه های 
نیم��ه عمیق و عمیق ک��ه خیلی از آنه��ا پروانه و 
جواز حف��ر چاه ندارد، موج��ب نابودی قنات ها 
و چشمه سارها ش��ده اند و قنات ها و چشمه ها 
دیگ��ر آبی ب��رای عرضه به کش��اورزان و یا مردم 
روستاها ندارند. ولی در عوض؛ در هر پانصد متر 
به پانصد متر موتورهای آب فعالیت می کنند و در 
حال مکیدن آب از س��فره های زیر زمین هستند 
برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی 
یك تهدید جدی برای محیط زیس��ت کش��ورمان 
می باشد، ش��اید این مش��کل این دفعه از کرمان 
 ش��روع ش��ده ولی فردا برای همه منابع آب های 

زیر زمینی سراسر ایران جدی است.
ــنهادهايی جهت رفع مشكل منابع آبی زير  پش
ــی: با توج��ه به اینکه اگر خشکس��الی برای  زمین
چند س��ال دیگر ادامه داش��ته و همچنین برداشت 
بی رویه از منابع زیر زمینی آب ادامه داشته باشد، 
می تواند باعث نابودی یکی از تأمین کنندگان آب 
مردم و همچنین موردهایی از قبیل نشس��ت زمین 
و یا پایین رفتن ارتفاع آب های زیر زمینی، خشك 

شدن درختان، شور شدن آب ها شود.
ــه بايد بكنیم: دولت باید از دادن مجوز جهت  چ
برداشت آب های زیر زمینی خود داری کند و در 
منطقه هایی که احتمال برداشت آب زیاد است با 
باطل ک��ردن جواز بعضی از ای��ن چاه ها در رفع 

خشکسالی اقدام کند.
دولت ب��ا دادن تهس��یالت به کش��اورزان جهت 
اس��تفاده از روش های نوین کش��اورزی، از قبیل 
کش��اورزی قط��ره ای و یا روش ه��ای دیگر که 
باعث کاهش مصرف آب می ش��ود، مصرف آب 

را کم کند. 
دول��ت با مجب��ور کردن صنایعی که ب��ه آب زیاد 
احتیاج دارند جهت بازیافت آب از فاضالب های 
موجود در آن صنایع اقدام کند و همچنین با هدایت 
و تصیفه فاضالب ها به منطقه های کشاورزی از 
 پس��ماند آب به نحو احسن اس��تفاده شود و یا با 
به��ره گیری از تکنولوژی بارور کردن ابرها، میزان 

بارش در کشور را افزایش دهند.
جه��ت  داوطل��ب  ص��ورت  ب��ه  نی��ز  م��ردم 
 کاه��ش برداش��ت آب از مناب��ع زی��ر زمین��ی و 
 صرفه جویی در آب، جهت جلوگیری از نابودی آب 

اقدام شود.

 سرعت ذوب شدن يخ هاي قطب شمال 
افزايش پيدا کرده است

به گ��زارش فارس، س��رعت ذوب ش��دن یخ های 
اقیانوس قطب شمال به طور ناگهانی و غیر معمول 
افزای��ش پیدا ک��رده، اما خوش��بختانه هنوز رکورد 
کوچك ش��دن یخ ها در س��ال 2007 شکسته نشده 

است. 
برطبق این گزارش، یخ های قطب شمال در تابستان 

2010 به سومین رکورد کوچکی خود رسیده اند. 
در تاریخ 10 س��پتامبر س��ال جاری )19 شهریور( 
میزان یخ های قطب شمال به کوچك ترین حد خود 
در س��ال 2010 یعنی مس��احتی برابر 4/76 میلیون 
کیلومتر مربع رسید. البته این میزان یخ، از مساحت 
یخ ه��ای این منطق��ه در س��ال های 2007 و 2008 
بیشتر است، اما به طور کلی از سال 1979 تا کنون، 
س��ال 2010، س��ومین رکورد کوچکی مس��احت 

یخ های این منطقه را به دست آورده است. 

طب��ق اعالم ناس��ا: 12 ماه گذش��ته زمی��ن به طور 
فوق العاده  و غیر معمولی گرم شده است. 

فرهنگ سازی  و حفظ 
محيط زيست در کوهستان 
ــازی كوه ها: در چند سال اخیر که  روز جهانی پاكس
سازمان های مردم نهاد و تشکل های زیست محیطی 
جهت رفع مشکل های زیست محیطی کشور پا به عرصه 
فعالیت گذاشتند و فعال شدند، یکی از برنامه های جالب 
گروه های کوهنوردی و تش��کل های زیست محیطی 
فعال در امور کوهستان، برگزاری مراسم پاکسازی روز 
4 مهر، »روز پاکس��ازی جهانی کوه ها« است. به علت 
اینکه روز چهارم مهر در ایران یك روز غیر تعطیل وسط 
هفته است بنابراین فعاالن محیط زیست و گروه های 
کوهن��وردی، این برنامه را در روز اولین جمعه مهر ماه 
هر سال برگزار می نمایند و عبارت است از یك فعالیت 

نمادین پاکسازی در مسیرهای کوهنوردی.
ــران: از نظ��ر س��ازمان  ــوردی در اي  ورزش كوهن
تربیت بدنی و بعضی دولتمردان؛ ورزش کوهنوردی در 
ایران یکی از حاشیه ترین رشته های ورزشی در کشور 
محس��وب می ش��ود و حتی مظلومیت این ورزش به 
قدری شدید است که به فدراسیون آن رشته هم سرایت 
کرده و این فدراسیون یکی از فدراسیون هایی است که 
در عرض یك س��ال کمترین بودجه و اعتبار در اختیار 

آن قرار می گیرد.
ــوه روی: افراد زی��ادی در روزهای  ــوردی يا ك كوهن
تعطیل��ی آخر هفته به کوه می روند، ولی این س��ئوال 
اساس��ی مطرح اس��ت که آیا این تع��داد افراد همگی 
کوهنورد ب��وده یا اینکه فقط تعداد مح��دودی از آنها 
کوهنورد و تعداد زیادی کوهرو هستند. حال چه تفاوتی 
بین کوهنورد و کوه رو وجود دارد؟ کوه رو به کس��ی 
گفته می شود که فقط آخر هفته جهت تفریح در یکی از 
مسیرهای کوهنوردی یا یك فعالیت پیاده روی شرکت 
می کند و زیاد دغدغه صعود به قله های مرتفع را ندارد 
و این برنامه کوه روی او مقطعی است. اگر بخواهیم این 
تعداد را که آخر هفته به کوه می روند با کسانی که برای 
تماش��ای یك بازی فوتبال به استادیوم آزادی می روند 
مقایسه کنیم؛ باید در هر هفته سه بار در استادیوم آزادی 
مسابقه برگزار کرد. حال با توجه به هزینه های سنگین 
 یك مس��ابقه فوتبال از قبیل هزینه بازیکنان و داوران؛ 
جابه جایی تماش��اچیان؛ انتظامات حاک��م بر بازی و 
حاش��یه های بعد از بازی فوتبال از قبیل خس��ارت به 
اتوبوس ها و غیره و پخش مس��ابقه از صدا و سیما و 
میزگردهایی که در رسانه ملی و روزنامه ها بعد از پایان 
بازی برگزار می ش��ود و موردهای دیگر از قبیل اینکه 
تماشاچی فوتبال خودش هیچ فعالیت ورزشی انجام نمی 
دهد، و فقط از نظر روانی و احساسی تخلیه می شوند 
و غیره... این نشان می دهد که ورزش کوهنوردی حتی 
نسبت به فوتبال بدون آنکه هزینه های زیادی برای دولت 
و مردم داشته باشد؛ یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در 
کش��ور است. هر هفته این ورزش در حالی با کمترین 
امکانات برگزار می شود که بازیگران و تماشاچیان آن 
کسانی هستند که از اول هفته تا آخر هفته مشغول کار 
و زندگی خود بوده و در پایان هفته تنها و یا با خانواده 
 به یك ورزش با نش��اط روی می آورن��د. این روزها، 
محیط زیس��ت کوهس��تان ب��ه یکی از مش��کل ها و 
معضل های بزرگ زندگی بشری تبدیل شده، از طرفی 

در چند سال اخیر هم استفاده از غذاهای کنسرو در میان 
کوهنوردان بسیار شایع شده است و به غیر از غذاهای 
کنس��روی؛ بقیه مواد خوراکی هم��راه کوهنورد نیز در 
ظرف های یکبار مصرف پالس��تیکی ریخته می شود. 
با وجود قوطی های کنس��رو و ای��ن همه ظرف های 
یکبار مصرف در کوله کوهنوردان و متأس��فانه آش��نا 
نبودن بعضی از کوهنوردان با فرهنگ محیط زیست در 
مسیرهای کوهنوردی، باعث شده که چهره زیبا و طبیعی 
کوه که روزگاری از لحاظ روانی آرام بخش افرادی بود 
که از زندگی شهری فرار کرده بودند، به منظره ای خیلی 
زشت تبدیل ش��ده و باعث آزردگی خاطر دوستداران 

محیط زیست شود.
آينده زباله در كوهستان: از طرفی چون در خیلی از 
منطقه های کوهستان، کسی نیس��ت که این زباله را از 
آنجا خارج کند؛ حال چه بر سر این زباله خواهد آمد؟ 
مقداری از آن زباله ها بر اثر سرما، گرما و نور خورشید 
به ذره های ریزی تبدیل می شوند و چون تجزیه نشده 
فقط به صورت اجزای ریز وارد خاک می شوند و باعث 
مسمویت خاک کوهستان، از بین رفتن گیاهان دارویی 
و علوفه های دامی می شوند. مقداری هم از طریق آب 
وارد زمین های کشاورزی می شوند که آنان نیز به علت 
تجزیه نش��دن مواد پالستیکی موجب آلودگی خاک و 
محصوالت کشاورزی  شده که این محصوالت آلوده نیز 

بعد از مصرف باعث بعضی از بیماری ها می شوند.
حال چه بايد كرد؟ همه دوستداران محیط زیست باید 
جهت آگاه س��ازی مردم در مورد خطرهای استفاده از 
ظرف های یکبار مصرف پالس��تیکی تالش کرده و با 
فرهنگ سازی جهت استفاده نکردن از این ظرف ها به 
بهداشت و سالمت جامعه کمك کنند. درست است که 
این ظرف ها به عنوان میهمان ناخوانده چنان در زندگی 
مردم نفوذ کرده اند که اس��تفاده نک��ردن از آنان خیلی 
مشکل است، ولی می توان با بازگشت به آداب قدیم، 
از ظرف های مالمین��ی و فلزی و یا ظرف های یکبار 
مصرف گیاهی، اس��تفاده نمود و استفاده از ظرف های 
 پالس��تیکی را کاه��ش داد و همچنی��ن می ت��وان از 
رها سازی آنان در محیط زیست جلوگیری کرد. یعنی 
پس از اس��تفاده مواد غذایی، این ظرف ها را با خود از 
کوه پایین برده و آنان را جهت بازیافت به ایستگاههای 

بازیافت تحویل دهیم.

هوا اقیانوس��ی اس��ت که در آن نفس می کشیم. 
ای��ن اقیانوس پ��ر نعمت، اکس��یژنی را که برای 
زندگی به آن نیازمندی��م فراهم می کند. اجزای 
این اقیانوس، نیتروژن، اکسیژن، بخار آب و دیگر 
گازها هس��تند. اما فعالیت های انسانی میهمانان 
ناخوان��ده دیگری را ب��ه این اقیان��وس تحمیل 
می کن��د. این میهمانان ناخوانده ذره های معلقی 
هستند که برخی از آنها می توانند زندگی انسان 
را تهدی��د کنند. در حال حاضر چند عامل اصلی 
آلوده کننده هوا و اثرهای ناشی از آن شناخته شده 
است. این عامل ها به ترتیب: مه دود، باران های 
اس��یدی، تأثیر گازهای گلخانه ای و... هس��تند. 
هرک��دام از ای��ن عامل ها به تنهای��ی می توانند 
زندگی هر انس��انی را به خط��ر بیندازند. یکی از 
عامل های آالینده هوا رها ش��دن ذره های معلق 
ناشی از سوختن سوخت های فسیلی است. دود 
موتورهای دیزلی یکی از بهترین نمونه های این 
ذره های معلق اس��ت. این ذره ها بسیار ریزتر از 
آنچه که به نظر می رسند هستند؛ به گونه ای که 
ان��دازه آنها در حدود 2/5میکرون اس��ت. گاهی 
اوقات به این نوع آلودگی، آلودگی کربن س��یاه 
هم گفته می ش��ود. خروجی س��وخت سوزانده 
ش��ده در موتور خودروها، خانه ها و مرکزهاي 
صنعتی بیش��ترین منابع تولید کربن سیاه هستند. 
به طور کلی می توان آلودگی هایی را که در هوا 
وجود دارد به دو دس��ته آلودگی های بیرونی و 

آلودگی های درونی تقسیم کرد.
آلودگی های بیرونی

بزرگترین منبع آالینده بیرونی هوا، مه دود است. 
مه دود ثمره واکنش های ش��یمیایی آالینده های 
مختلف هواست که این ترکیبات بیشتر خروجی 
خودروها و مرکزهای صنعتی هستند. از آنجا که 
این ترکیبات در مراکز ش��هری یافت می شوند، 
 منطقه ه��ای ش��هری، مرک��ز پیدای��ش و تجمع 
مه دود اس��ت. این پدیده بیشتر در ماه های گرم 
س��ال اتفاق می افتد. در هر ش��هری عامل های 
آالینده هوا بس��ته به ش��رایط جغرافیایی و بافت 
شهری متفاوت است، با این حال به طور معمول 
آلودگ��ی هوا می تواند به ص��ورت بالقوه در هر 
منطقه ای اتفاق بیفتد. یکی دیگر از آالینده های 
مهم هوا، باران های اس��یدی هس��تند. وقتی که 
یك آالینده هوا مثل اس��ید  س��ولفوریك در هوا 
با قطره های آب ترکیب می شود، باران یا برفی 

که بر اثر این بخار آب بر زمین باریده می ش��ود 
به اصطالح اس��یدی می ش��ود. اثر این باران در 
محیط زیس��ت می تواند بس��یار خطرناک باشد. 
ای��ن ب��اران با صدمه رس��اندن به ب��رگ گیاهان 
آنه��ا را از بین می برد، خاک را س��می می کند 
و خاصیت ش��یمیایی رودخانه ه��ا و دریاچه ها 
را تغیی��ر می ده��د. ای��ن آس��یب ها در نهایت 
باعث از بین رفت��ن درختان، حیوانات، ماهی ها 
و حیات وحش می ش��ود. عام��ل مهم و نگران 
کنن��ده دیگر آلودگی هوا در دس��ته آالینده های 
بیرونی، اثره��ای گلخانه ای هس��تند. این اثرها 
هرچند کمتر ش��ناخته ش��ده اند، ام��ا به مراتب 
خطرناک ت��ر از دیگ��ر عامل ه��ای آالینده هوا 
هس��تند و باعث افزایش گاز دی اکس��ید کربن 
 می شوند. پیشتر گیاهان زمین می توانستند میزان 
دی اکس��ید کربن موجود در هوا را به اکس��یژن 
تبدیل کنند، اما با افزایش بس��یار زیاد دی اکسید 
کرب��ن و از طرفی از بین رفتن جنگل های زمین 
به ویژه در آمازون دی اکس��ید کربن روز به روز 
بیش��تر می ش��ود. ملموس ترین اثر افزایش دی 
اکس��ید کربن گرم ش��دن زمین است. این پدیده 
در حال حاضر بزرگترین نگرانی زیست محیطی 
جامعه بش��ری بوده که فکری در مورد آن نشده 
اس��ت و می توان ب��ه جرأت گفت ک��ه روزی 
تمامی جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.

آلودگی های درونی
بس��یاری از مردم بیش��تر اوقات زندگی خود را 
در محیط ه��ای سربس��ته زندگ��ی می کنند. ما 
در جاهای��ی کار ک��رده، مطالع��ه می کنیم، غذا 
می خوری��م و می خوابیم که جریان هوا در آنها 
محدود و بس��ته اس��ت. به همی��ن خاطر برخی 
عقی��ده دارن��د آلودگی موج��ود در محیط های 
بس��ته خطرناک تر از آلودگ��ی بیرون از خانه ها 
است و اثر بیشتری بر سالمت انسان دارد. منابع 
آلودگی درونی بس��یار زیاد هستند. دود سیگار، 
دس��تگاه های گرم کننده و بخار ناشی از مصالح 
ساختمانی، رنگ، اثاثیه و... برخی از منابع آالینده 
محیط های بس��ته هس��تند. از دیگر آالینده های 
درونی خانه ها می توان به گاز رادیو اکتیو رادون 
اشاره کرد که به فراوانی در بیشتر زیر زمین های 
منازل پیدا می شود. میزان آلودگی درونی، بسیار 
بیش��تر از آلودگی بیرونی اس��ت به طوری که بنا 
به آمار منتش��ر شده از سوی مؤسسه منابع هوای 
کالیفرنیا، آلودگی درونی 25 تا62 درصد بیش��تر 
از آلودگی بیرونی بوده و می تواند آس��یب های 

بهداشتی جبران ناپذیری به بار آورد.
اثر آلودگی بر سالمتی

آلودگی می تواند باع��ث صدمه های بلند مدت 
و کوت��اه مدت ش��ود. آلودگی بر اف��راد زیادی 
تأثی��ر می گذارد، اما در این میان کودکان و افراد 
س��الخورده آسیب بیش��تری را از ناحیه آلودگی 
ه��وا متحمل می ش��وند. افرادی ه��م که دارای 
بیماری ه��ای قلبی و ریوی ب��وده دیگر قربانیان 
عم��ده آلودگی هوا هس��تند. اثرهای کوتاه مدت 
آلودگی، سوزش چشم ها، بینی و گلو و التهاب 
اجزای ریوی نظیر برونش��یت هس��تند. سردرد، 
حالت تهوع و واکنش های آلرژیك هم از دیگر 
اثرهای افزایش آلودگی هوا هس��تند. این اثرهای 
کوتاه مدت هم می توانند بسیار خطرناک باشند، 
ب��ه گونه ای که در فاجعه مه دود لندن در س��ال 
1952 ح��دود چند هزار نفر فقط در عرض چند 
روز بر اث��ر آلودگی جان باختند. اثرهای مخرب 
بلند مدت آلودگی هوا بس��یار خطرناک هستند. 
این اثره��ا را می ت��وان بیماری ه��ای عروقی، 
س��رطان ریه و حتی صدمه به مغ��ز، کلیه و کبد 
دانس��ت. ای��ن صدمه های بلند م��دت در حال 
حاضر یکی از بزرگترین نگرانی های بهداش��تی 
مس��ئوالن و مردم در سراسر دنیاست و هر ساله 

در جهان، افراد بس��یاری بر اثر آلودگی هوا جان 
خود را از دس��ت می دهند، به گونه ای که فقط 
در امریکا س��االنه نیم میلی��ون نفر بر اثر آلودگی 
هوا جان می بازند. آلودگی هوا، هرچه که باش��د 
چه بیرونی و چه درونی می تواند اثرهای بسیار 
بدی به همراه داشته باشد، به همین خاطر کاهش 
ی��ا جلوگی��ری از به وجود آم��دن آنها طی چند 
سال گذشته، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار 

گرفته است.
وارونگی هوا

وارونگی هوا پدیده ای است که به دلیل شرایط 
جغرافیایی شهر پدید می آید. این پدیده هنگامی 
اتفاق می افتد که هوای نزدیك به زمین، سردتر 
از هوایی باش��د که در باالی آن قرار دارد. تحت 
این ش��رایط، آلودگی نمی توان��د باال برود و در 
ه��وای اطراف پخش ش��ود. وج��ود کوه ها در 
اطراف ش��هرها نیز باعث می شود که وارونگی 
با ش��دت هر چه تمام تر اتف��اق بیفتد. وارونگی 
در هر فصلی اتف��اق می افتد. در وارونگی های 
زمستانی بیش��تر ذره های ریز و منواکسیدکربن 
 یاف��ت می ش��ود و وارونگی ه��ای تابس��تانی، 
افزای��ش  می آورن��د.  ارمغ��ان  ب��ه  دود  م��ه 
منواکس��یدکربن در هوا، نتیجه های بسیار فاجعه 
آمی��زی به همراه دارد ک��ه کوچکترین آنها تأثیر 

منفی بر یادگیری کودکان است.

انواع آلودگي هوا و تأثيرهاي مخرب آن
زمین من

محیط زيست

برداشت بيش از حد آب از سفره های زير زمينی 
تهديدي جدی برای محيط زيست و كشاورزی
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ورزش

 جان واريو: 
به آينده سپاهان اميدوارم

س��پاهان  برزیلی  هافبك 
گفت: س��پاهان هر چند 
امتیازهای حساس��ی را از 
دست داده اما هنوز فرصت 
جب��ران دارد و من خیلی 
امیدوارم که روزهای اوج 
تیم ما به زودی فرا برسد. 
جان واریو افزود: سپاهان 
هر چند که از صدر جدول 
فاصله گرفته ولی این دلیل 
نمی شود که فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران همراه با 
ناکامی ادامه یابد و در حال حاضر شرایط چنان است که روزهای خوبی 
در لیگ برای تیم مان پیش بینی می کنم. هافبك برزیلی سپاهان که به 
تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته در ادامه گفت: فکر می کنم سپاهان 
در چند دیدار گذشته با بدشانسی از دست دادن موقعیت ها روبه رو 
شد ولی به طور حتم در بازی های آینده، این اتفاق نمی افتد و سپاهان 
 بهتر ب��ازی خواهد کرد و در نتیجه گیری هم موفق تر عمل می کند. 
جان واریو گفت: خوشحالم که از بند مصدومیت رهایی یافتم اما هواداران 
س��پاهان در هفته های آینده بازی های بهتری از من خواهند دید، این 
مسأله شاید طبیعی باشد که بی درنگ پس از دوران مصدومیت نمی 
توان نمایش خوبی از فوتبال ارائه داد اما من در هر بازی برای موفقیت 
تیم نهایت تالش خود را بکار می بندم و بازی به بازی می توانم برای 

تیم خود مثمر ثمر تر باشم.

خلعتبری:
 نبايد در باد پيروزی خوابيد 

 مهاج��م تیم فوتب��ال ذوب آهن گفت: بازی رف��ت ذوب آهن مقابل 
پوهانگ را تماش��ا کردم و شناخت بسیار خوبی از خط دفاع این تیم 
دارم. محمد رضا خلعتبری افزود: در این بازی به علت دو اخطاره بودن 
بازی نکردم اما با توجه به شناختی که از بازی رفت نسبت به این تیم 
پیدا کردم و با توجه به توصیه های مربیان در خصوص نقاط ضعف و 
قوت این حریف فکر می کنم اگر در ترکیب قرار بگیرم به اتفاق بچه ها 
بتوانیم شکس��ت دیگری را به پوهانگ استیلرز تحمیل کنیم. وی در 
ادامه گفت: ذوب آهن برد خوبی را بدست آورد البته تأکید می کنم به 
هیچوجه دلخوش به پیروزی بازی رفت در ورزشگاه فوالد شهر نیستیم 
و تصمیم داریم که کار خوب را در پوهانگ تکمیل کنیم و صعودمان به 
جمع چهار تیم برتر را محقق سازیم. مهاجم سه گله ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: قبل از آغاز لیگ قهرمانان آسیا شاید برخی 
به موقیت تیم ما خوشبین نبودند اما من در همان موقع گفتم ذوب آهن 
بهترین نتیجه را در بین تیم های ایرانی می گیرد و این مهم اکنون تحقق 
یافته ضمن آنکه ذوب آهن به حضور در فینال و قهرمانی چشم دوخته 
و این افتخار هم در توان تیم ما هست. خلعتبری گفت: ذوب آهن در 
شرایط خوبی است و از لحاظ روحی نیز در بهترین وضعیت است و 

به نظر می رسد در بازی برگشت موفق تر باشیم.

همراه با بانوانگفتگو  

آقاي ساكت 
سازش تا چه حد؟!

شايسته ساالري خوب است
 اما نه براي قطبي!

برگزاری آزمون 
ارتقای کمربند تكواندو 

بانوان استان
 روز گذش��ته، آزمون ارتق��ای کمربند تکواندو 
ویژه بانوان اس��تان، در سالن ش��هید قورچانی 
برگزار شد. مدیر روابط عمومی هیأت تکواندو 
استان در گفتگو با پایگاه خبری ورزش اصفهان 
با اعالم این خبر افزود: در آزمون ارتقای کمربند 
آبی به قرم��ز 127 نفر، حضور یافتند که از این 
تعداد 114 نفر موفق، به ارتقای کمربند شدند. در 
آزمون ارتقای قرمز به مشکی دان یك، 139نفر 
شرکت داش��تند که از این تعداد 107 نفر موفق 
ب��ه دریافت دان یك و در آزمون ارتقای کمربند 
مشکی دان یك به دان دو ،60 نفر حضور داشتند 
 که از ای��ن تعداد 49 نفر موفق به ارتقاء کمربند 

شدند.

 شيريان گوانگجو را 
از دست داد

از اینکه نمی توانم، به دلیل درگیری در امتحانات 
درسی در بازی های آسیایی شرکت کنم ناراحتم 
ول��ی بع��د از گوانگجو، خودم را برای کس��ب 

سهمیه المپیك لندن آماده می کنم. 
یاس��من ش��یریان، عضو جوان تیم ملی ریکرو 
بانوان کش��ورمان، ک��ه در بازی ه��ای المپیك 
نوجوانان نیز حضور داش��ت، ضم��ن بیان این 
مطلب گفت: من در بازی های المپیك نوجوانان 
به این واقعیت پی بردم، که سطح فنی بازیکنان 
جوان و با تجرب��ه تیم های ملی مختلف جهان 
فاصل��ه، زیادی با یکدیگر ندارد، به طوریکه در 
المپیك سنگاپور، دیدم کسب مدال در بین این 

نفرات، خیلی سخت است. 

با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، جام موالی عرش��یان هم به س��رانجام رس��ید و 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در برگزاری این رقابت ها سنگ تمام 
گذاشت که به واسطه آن جمع زیادی از عالقه مندان به ورزش، با حضور در این 
مس��ابقه ها توانایی خود را به نمایش گزاردند. »احمد رضا مهنام« معاون ورزشی 
این س��ازمان به خبرنگار ما گفت: مس��ابقه های فوتسال در شب های ماه رمضان 
از 15 س��ال قبل در ورزشگاه بهمن شروع ش��د، اما شهرداری اصفهان گامی مؤثر 
در این راس��تا برداشت به طوری که 5 سال با هدف »محله محوری« مسابقه های 
جام موالی عرش��یان را برگزار کردیم تا بواس��طه آن در بسیاری از ورزشگاه های 
سطح ش��هر مس��ابقه های ورزش��ی »ویژه محله ها« برپا گردید. مهنام، ادامه داد: 
امس��ال ش��اهد حضور فوتبال دوس��تانی بودیم که در کوچ��ه و خیابان ها فوتبال 
بازی می کردند. بنابراین برای س��اماندهی این عالقه مندان و دوری از مسأله های 
حاش��یه ای، مثل ایج��اد ترافیك، نا امنی، خطرهای جس��می و غیره از جمله آنها 
بود، خدا را ش��کر ش��رایط به گونه ای فراهم شد که با همکاری و همراهی برخی 
س��ازمان ها و دستگاه ها جام موالی عرشیان »ویژه شب های ماه مبارک رمضان« 
را برنامه ریزی و اجرایی کنیم. که این مس��ابقه ها امس��ال نیز با موفقیت به پایان 
رسید، وی اضافه کرد: 600 تیم در این رقابت ها حاضر شده و نزدیك به 9 هزار 
 فوتبالیست در رمضان امس��ال برای تیم های خود بازی کردند، این مسابقه ها در 

س��الن های: ش��هید حس��ن قاضی، ش��هدای نصر آباد، بهمن، زیتون، گل نرگس، 
ارغ��وان، نی��کان، میثاق، دهخ��دا، مارچین و ابرار برگزار ش��د که در 10 س��الن، 
رقابت های فوتس��ال و در یك س��الن مس��ابقه های والیبال به سرانجام رسید. در 
مجموع 876 بازی در این س��الن ها انجام گردید که 4004 گل رد و بدل و 1050 
بازیکن کارت زرد و 227 ورزش��کار کارت قرمز دریاف��ت کردند. مهنام میانگین 
تماش��اگران مسابقه های هر شب را در هر س��الن نزدیك به دو هزار نفر دانست 
و اضاف��ه کرد: در مجموع تعداد طرفداران فوتس��ال در هر ش��ب به 22 هزار نفر 
رس��ید. وی در مورد بازیکنان با اس��تعداد در رشته فوتس��ال تصریح کرد: در این 
رقابت ها شاهد بروز و شناسایی استعدادهای درخشان بسیاری از جوانان جویای 
نام اصفهانی بودیم امید داریم که آنها بتوانند در تیم های مطرحی چون ذوب آهن 
و فوالد مبارکه س��پاهان بازی کنند. وی ادامه داد: با تأس��ف، باید بگویم با وجود 
انبوه ورزش��کار مستعد در اصفهان، تیم های فوتسال لیگ برتری اصفهان به دنبال 
بازیکن غیر بومی می روند. شایان ذکر است: آئین اختتامیه مسابقه ها جام موالی 
عرشیان با حضور جمع زیادی از ورزشکاران و ورزش دوستان در سالن پیروزی 
انجام و به بازیکنان تیم های برتر لوح تقدیر، مدال، کاپ و هدیه های نقدی اعطاء 
ش��د. در پایان هم از تیم کالنشهر اصفهان که در رقابت های کالنشهرهای کشور 

به مقام نایب قهرمانی رسید تجلیل به عمل آمد.

مقام سوممقام دوممقام اولنام ورزشگاه
زهرائیانآذين سپهرمقاومتبهمن

گل نرگس: )رده جوانان( 
شهداي مسجد علي آذين سپهر، پیام نوينآرمان سازندگي، شیالن كیش)رده بزرگساالن( 

آزادي
آلفاخمیني شهرحايرمیثاق
شهداي مارچینشاهین مارچینحامدنیكان

گل محمديشالیزارشهید غازيشهید غازي
نقش جهانفخركیوت پايپارغوان
شهداي خورزوقجهان صنعتكالنشهرهازيتون

نصرآباد )رده جوانان( 
پارسیا، صنايع چوببدر نصر آباد، پرمیسامید، شهداي جاوان)رده بزرگساالن( 

وحدتنور الثقلینزنده ياد رضاييدهخدا
صنايع سنگلوازم يدكي علي حقیقي زادهشهداي مارچین

ساداتمعاونت ورزشي ابرارابرار )رشته والیبال(

پايان خوش جام موالي عرشیان

رقابت 600 تيم ورزشي در شب هاي ماه رمضان

 لو
هاء

ن ب
سی

 ح
س:

عك

  غزل پارسا
چند روز پیش، افشین قطبی اسامی 23 بازیکن 
تیم ملی فوتبال ایران را برای شرکت در بازی های 
غرب آسیا اعالم کرد که چون دوره های گذشته 
حرف و حدیث هایی را به همراه داشت. همان 
طور که انتظار می رفت تیم س��پاهان بیشترین 
س��همیه را به خود اختص��اص داد و تیم ذوب 
آهن نیز به جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا، 
هیچ نماینده ای در تیم ملی نداشت. در اسامی 
اعالم شده از سوی قطبی، موردهایی به چشم 
می خورد که یادآوری آنها خالی از بحث نیست. 
هادی عقیلی از تیم سپاهان در حالی به تیم ملی 
دعوت می ش��ود که در تیم خود نمایش قابل 
قبولی نداش��ته و مدام در حاشیه قرار دارد و در 
سوی مقابل در تیم ملی و بازی های تدارکاتی به 
مراتب مطمئن تر و با انگیزه تر حاضر می شود 
که همین موضوع عالمت سئوال های زیادی را 
به وجود آورده است! که چرا یك بازیکن در تیم 
باشگاهی خود چندان پرفروغ نیست ولی در تیم 
ملی کارنامه قابل قبولی را از خود به نمایش می 
گذارد! این اتفاق درس��ت در نقطه مقابل دالیل 
عدم دعوت محس��ن بنگر به تیم ملی اس��ت. 
مادامی که وی در تیم س��پاهان حضور داشته با 
چنگ و دندان از دروازه تیم خود محافظت کرده 
است )به غیر از حاشیه های ابتدای فصل که با 

امیرخان پیدا کرد(. اما حاال که عقیلی یك خط 
در میان در لیس��ت قلعه نوعی قرار دارد، 
وظیفه ای به مراتب سنگین تر را در زمین 
پیاده می کند؛ حال انتظار می رفت که او 

در جمع 23 ملی پوش، حضور داشته باشد که 
به برکت درایت و دالیلی که بیشتر برای خود 
قطبی قابل فهم است به تیم ملی دعوت نشد.
هر چند این اولین بار نیست که بی مهری های 

افشین قطبی متوجه وی می شود!
از آنجایی که تجربه نشان داده هر کس به نفرات 
دعوت شده به تیم ملی معترض بوده دور بعد 
حضورش در تیم ایران مسجل است، می توان تا 
حد زیادی امید داشت که در لیست آینده قطبی، 

نام این بازیکن وجود داشته باشد.
هن��وز یادمان نرفته که همین س��رمربی وقتی 

اس��امی بازیکنان تیم مل��ی را برای حضور 
در بازی ه��ای تدارکات��ی پی��ش از 
بازی های آس��یایی اعالم می نمود 
جایی هم برای بازیکنانی چون فرهاد 

مجیدی و میالد میداودی خالی نگذاشت. اما با 
مصاحبه های جنجالی این بازیکنان و حضور 
در برنامه نود و تبلیغ رس��انه ای و راه انداختن 
جشنواره گل در جریان دیدار تیم های استقالل- 
سپاهان خود را به تیم ملی تحمیل کردند. هیچ 
کس به آمادگی باالی این دو بازیکن یاد ش��ده 
ش��ك ندارد، ولی عدم دعوت آنان قبل از این 
جریان از سوی افشین خان، سئوال برانگیزاست 
زیرا آنان قبل از اتفاق های یاد شده هم در سطح 
باالیی از آمادگی قرار داشتند و هر مربی چشم 
بسته آنها را برای تیم ملی انتخاب می کرد چرا 
که قطبی به گمان خیلی ها آنها را نادیده گرفت! 
همه این مسائل به اضافه مسائلی که نگارنده از 
بیان آنها معذور است، یك مفهوم را می رساند 
و آن این است که شایسته ها در تیم ملی جایی 
ندارند... اهمیت پیراهن تیم ملی به جهت همین 
کج سلیقگی ها به حدی پائین آمده که بازیکن 
برای پوشیدن لباس فالن باشگاه آن هم با هدف 
تأمین منابع مالی نسبت به دعوت شدن به تیم 
ملی کشورش، از انگیزه بیشتری برخوردار است. 
فرهاد مجیدی که چندی پیش برای عدم دعوت 
به تیم ملی، از سازمان گرفته تا مسئوالن فدراسیون 
فوتبال را مقصر قلم��داد می کرد امروز خیلی 
راحت با تیم ملی خداحافظی می کند اگر چه 

کرده که در چند س��ال تجرب��ه ثابت 
اخیر خداحافظی ها از 
تیم ملی مقطعی است 

در و هیچ  ی��ك 

تصمیم ه��ای 
خ��ود ثاب��ت 
قدم نیس��تند. 
ام��ا همین که 
پیراهن تیم ملی 
از سوی یك بازیکن 
پ��س زده 

می شود، ارزش های 
لباس، بازیچه دست این و آن 

می شود درد بزرگی است!

 پژمان سلطانی
از 27 امتیاز ممکن؛ تیم فوتبال سپاهان فقط 
13 امتیاز کس��ب کرده که این موضوع برای 
مدافع )عنوان قهرمانی( فاجعه اس��ت، امیر 
قلع��ه نوعی که در اوائل فص��ل نتیجه نمی 
گرفت بارها می گفت: س��پاهان دلخواه مرا 
هفته پنجم به بع��د ببینید. اکنون چهار هفته 
از هفته پنجم، س��پری شده و طالیی پوشان 
اصفهانی در میانه ه��ای جدول پایین و باال 
می ش��وند و دیگر رقبای آنها امتیازها را به 
طور مطلوب از آن خود می کنند. ذوب آهن 
دیگر نماینده اصفهان که اکنون در کشور کره 
جنوبی به س��ر می برد با 6 امتیاز اختالف و 
یك بازی کمتر از شاگردان امیر قلعه نوعی، 
صدرنشین کنونی لیگ برتر است و در دور 
رفت مرحله یك چهارم نهایی مسابقه های 
فوتبال جام باش��گاه های آس��یا با اقتدار و 
برنامه ریزی خاصی توانس��ت تیم پوهانگ 
کره جنوبی را با نتیجه دو بر یك شکس��ت 
ده��د و با امیدواری به س��رزمین جومونگ 

پای گذارد.
قلع��ه نوعی با هادی عقیلی آش��تی کرد اما 
با کس��ب نتیجه مطلوب میانه اش شکرآب 
ش��ده و به راحتی امتیازها را به دیگر تیم ها 
)از کیسه خلیفه( می بخشد و هواداران این 

تیم در ورزشگاه 
پ��ای  ی��ا  و 
گیرنده ه��ا 
ص  ح����ر
می خورند 

چ��را  ک���ه 
ستاره ه��ای 
میلی����اردی 

ن  ها سپا

)از ای��ن کلم��ه هم خس��ته ش��دیم( مقابل 
جوان��ان گمن��ام نف��ت ته��ران دو امتی��از 
حس��اس را از دس��ت دادند ک��ه مربی این 
تی��م بازیکنان با انگیزه ب��االی دیگر تیم ها، 
ه��در رفتن فرصت ه��ای گل، نا داوری ها 
و حتی اصح��اب رس��انه را بهانه می کند، 
ساکت مدیرعامل باشگاه فرهنگی- ورزشی 
س��پاهان از هر دیداری که قلعه نوعی نتیجه 
مطلوبی را به دست نمی آورد حمایت همه 
جانبه ای از او می کند در همین زمینه قصد 
 داش��تیم نظر محمدرضا س��اکت و پورسینا 
)رئیس هیأت مدیره سپاهان( را در رابطه با 

این موضوع بدانیم.
که پورسینا س��اعت 17 را برای پاسخ دادن 
به سئوال ها انتخاب کرده بود و محمدرضا 
ساکت نیز پاسخگوی تلفن همراهش نبود و 
باید به این دو عزیز گفت: هواداران سپاهان 
مایل هستند نظر آنان  را در مورد نتیجه های 
ضعی��ف کادر فن��ی بدانند که آی��ا بازیکنان 
جریم��ه نق��دی خواهند ش��د؟ آیا ب��ه آنها 
اولتیماتوم داده ان��د؟ آیا قلعه نوعی ماندنی 
است؟ آیا تعطیلی چند روزه لیگ می تواند 
در روند رو به رشد این تیم تأثیرگذار باشد؟ 
آیا حاشیه های به وجود آمده )پاشنه آشیل( 
این تیم ش��ده و عدم رابطه های دوس��تی و 
صمیمیت میان برخی بازیکنان و س��رمربی 
این نتیجه های ضعیف را رقم زده اس��ت؟ 
آیا مدیرعامل و هیأت مدیره باشگاه سپاهان 
به جز س��ازش راه حل دیگری برای توقف 
ناکامی های تیم فوتبال در چنته دارند؟ همه 
این س��ئوال ها به اضافه س��ئوال های دیگر 
از س��وی مس��ئوالن و کادر 
فنی تیم سپاهان بی پاسخ 

مانده است.
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امام حسن مجتبي )ع(:
 هرکسي که 
خداوند را عبادت و اطاعت 
 کند، خداي متعال 
همه چیزها را مطیع او  
گرداند.

 مهدی رفائی
»دکتر سید محمد امیری« رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آب��اد در گفتگوی خبری در جمع خبرنگاران اس��تان 
اصفهان، از کس��ب افتخارهای جدید این دانشگاه در سطح 

محافل دانشگاهی سخن گفت.
وی با اش��اره به ایجاد 45 رش��ته جدید دانشگاهی و جذب 
100 نف��ر عضو جدید هیأت علمی و نیز ارائه 600 مقاله از 
این دانش��گاه ب��ه محافل علمی داخل و خارج از کش��ور و 
همچنین مجله های معتبر افزود: در حوزه آموزش پزش��کی 
و همچنی��ن در ح��وزه اداری مالی نیز همچون س��ال های 
گذش��ته رتبه برتر را در س��طح دانش��گاه های آزاد اسالمی 

کشور داشته ایم.
 رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی نج��ف آباد همچنی��ن ابراز 
داش��ت: این دانش��گاه مجموع��ه ای کامل اس��ت که همه 
رشته های دانشگاه های صنعتی، علوم انسانی، فنی حرفه ای 
و هنر را افزون بر رش��ته های مهندسی و پزشکی در درون 
خود جای داده اس��ت، وی عنوان نمود: این دانش��گاه تنها 
دانشگاه آزاد کشور است که دارای طرح استراتژیك بوده و 

تنها 7 دانشگاه دولتی به این مهم دست یافته اند.
وی ادام��ه داد: ب��ا بررس��ی ب��ه عم��ل آم��ده از طرح های 
استراتژیك 50 دانشگاه معتبر کشور و جهان و بررسی دقیق 
و کارشناس��ی این طرح ها؛ با توجه به شرایط کشور و نقطه 
ضعف و قوت این دانش��گاه در عرصه های مختلف عملی، 
آموزش��ی، فرهنگی و پژوهش��ی، طرح جامع اس��تراتژیك 
دانش��گاه آزاد نجف آباد تدوین ش��ده اس��ت و با تصویب 
س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد کشور از سال گذشته به اجرا 
در آمده است. سید محمد امیری در خصوص نتیجه اجرای 
ای��ن طرح اس��تراتژیك گفت: در پایان این طرح 20 س��اله 
دانشگاه آزاد اس��المی نجف آباد از بزرگترین و معتبرترین 
دانش��گاه های کش��ور و دارای پش��توانه بین المللی و رتبه 
بن��دی بین المللی خواهد ش��د. وی اذعان داش��ت: نقش��ه 
 راه و هدف ه��ای کلیدی در حوزه آموزش��ی، پژوهش��ی، 
اداری - مالی، پزش��کی و... در این طرح ترسیم شده است. 
ش��اخص ها و برنامه های اجرایی مکمل این امر هس��تند. 
رئیس دانشگاه آزاد اس��المی واحد نجف  آباد پیشرفت این 
طرح را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر در همه 
حوزه ه��ا از پیش بینی های این برنامه اس��تراتژیك جلوتر 

هستیم.
در دانش�گاه آزاد، برنامه ري�زی و عمل به آن حرف 

اول را می زند نه افراد و مديران
دکتر س��ید محمد امیری با تأکید بر برنامه محوری گفت: در 
دانش��گاه آزاد برنامه ریزی و عمل ب��ه برنامه ها حرف اول 
را می زند نه افراد و مدیران و نیروی انس��انی، در دانش��گاه 
 آزاد بای��د طب��ق برنامه تنها پش��تیبان اج��رای آن و ناظر بر 
برنامه ریزی ها باش��ند. وی تمرکز زدایی در قس��مت های 
مختل��ف دانش��گاه آزاد و تفوی��ض و اختیاره��ای الزم به 
بخش ه��ای خصوصی، مردمی و نیروهای علمی متخصص 

برای اداره قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
آباد را نیز از هدف های این دانشگاه ارزیابی نمود و افزود: 
در پایان اردیبهش��ت ماه 89 و در اجالس دانشگاه های آزاد 
کشور که س��الی دو بار برگزار می ش��ود، از سوی مدیران 
کل و معاونان س��ازمان و حوزه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور، این دانشگاه بار دیگر به عنوان رتبه برتر معرفی شده 
است. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد سپس به 
تش��ریح اولویت ها و عملکردهای این واحد آموزش عالی 

پرداخت.
 اولويت توسعه تحصيالت تكميلی و برنامه های موفق 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 در حوزه آموزش؛ تأس��یس دهمین دانش��کده و تصویب 
آن در ش��ورای عالی دانشگاه آزاد در جهت تمرکز زدایی و 
افزایش بهره وری آموزش��ی با نام دانشکده الهیات، حقوق 

و معارف اسالمی 
 تالش در جهت تأس��یس دانش��کده مدیریت، جغرافیا و 
محیط زیس��ت که در حال تصویب در شورای عالی مرکزی 

دانشگاه آزاد است.
 افزایش 45 رش��ته جدید از مهرماه گذش��ته تا امس��ال به 
رش��ته های س��ابق تحصیلی که 15 رش��ته در کارشناس��ی 
ارش��د و بقیه به تعداد 17 رشته در دکترای تخصصی و نیز 
کارشناس��ی بوده و تعداد رشته های این دانشگاه را به 125 

رشته می رساند که در کشور بی نظیر است.
 ایج��اد رش��ته دکت��رای حرفه ای پزش��کی در رف��ع نیاز 
متقاضیان کارشناسی ارشد که تعداد 800 هزار نفر در کشور 
بوده اند و افزایش این جمعیت در پیش بینی 1/2 میلیون در 

سال جاری، ضرورت این نیاز را روشن می کند.
 تالش برای س��رازیر نش��دن جمعیت دانش��جویی برای 
رش��ته های تکمیلی به خارج از کش��ور با ایجاد رشته های 

تکمیلی در بیشترین موردهای دارای متقاضی.
 افزایش تع��داد 100 نفز عضو هیأت علمی دانش��گاه که 
بیشتر دانشجوی دکترا و یا دارای دکترای تخصصی بوده اند 
و 210 نفر بورس��یه دانش��جوی دکت��را از داخل و خارج از 
کش��ور با سرمایه گذاری دانش��گاه آزاد نجف آباد تحصیل 
می کنن��د، که این افراد نی��ز حداقل یك روز در دانش��گاه 
تدری��س می کنند و با ای��ن افزایش تع��داد اعضای هیأت 
علمی دانشگاه به بالغ بر 400 نفر رسیده است، همچنین در 

فراخوان مهرماه جاری این تعداد افزایش می یابد.
 پذیرش حدود 5 هزار دانش��جو در کارشناس��ی ارش��د، 
کارشناس��ی پیوس��ته، دکتری و دکت��رای تخصصی و انجام 
جلس��ه های توجیهی برای شناسایی سایر رشته ها و انجام 

آزمون برای این دانشجویان.
 در حوزه پژوهش که از سیاس��ت های دانش��گاه اس��ت. 
پژوهش محور کردن از مهمترین هدف های دانش��گاه آزاد 
اسالمی نجف آباد است و دو عامل پژوهش محوری و کار 

آفرین بودن در فعالیت های آنها لحاظ شده است.
 اج��رای برنامه 67 مورد س��فر هیأت علمی برای پژوهش 

به خ��ارج از کش��ور و ش��رکت ایش��ان در کنفرانس ها و 
جش��نواره های علمی... و اعزام دانش��جویان که مقاله های 
خاص و موض��وع ارائه دهنده ب��ه کنفرانس های داخلی و 

خارجی.
 ارائه 315 مورد مقاله توس��ط همکاران و استادان دانشگاه 
آزاد اسالمی نجف آباد و چاپ 131 مورد مقاله در مجله های 
داخل و خارج و همچنین چاپ 253 مقاله دانش��جویی در 
روزنامه ه��ای داخلی و خارج��ی و همچنین ارائه 53 طرح 
پژوهش��ی که هم اکنون در حال اجرا هستند و برای اجرای 
طرح های پژوهش��ی دانشجویی نیز 15 میلیون تومان اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
 انجام مراسم دفاعیه از 730 پایان نامه در سال گذشته، که 
کاری عظیم و ملی اس��ت و ایجاد 34 کارگاه و آزمایش��گاه 
 ب��ا هزین��ه دو میلی��ارد و 198 میلی��ون توم��ان و تجهیز و 
راه ان��دازی ای��ن پژوهش��گاه های کوچ��ك و ب��زرگ در 

رشته های مختلف.
 انتشار 50 عنوان کتاب در دانشگاه توسط همکاران که این 

عدد در سال آتی افزایش می یابد 
 34 هزار جلد، افزایش تعداد کتاب و نش��ریه ها در س��ال 

گذشته
 ایجاد باشگاه پژوهشگران جوان که در برگیرنده دانشجویان 
برجسته و نخبه است که با امتیازهای مالی و معنوی دانشگاه 
آزاد ب��ه مقاطع باالتر وارد می ش��وند و ب��دون آزمون و با 

تسهیالت معتبر به ادامه تحصیل می پردازند.
س�ايه عملكرده�ای يكس�ال گذش�ته  دانش�گاه آزاد 

اسالمی واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اس��المی نجف آباد در یکسال گذشته توانسته 
اس��ت به یکی از مش��کل های مهم دانشجویان یعنی مسأله 
ای��اب و ذهاب خاتمه ده��د و با اختصاص 120 دس��تگاه 
اتوبوس و مینی بوس این مش��کل را به خصوص از سر راه 
دانش��جویان اصفهانی بردارد. دکتر سید محمد امیری با بیان 
ای��ن مطلب بر اهمیت فعالیت ه��ای حوزه فرهنگی مذهبی 
تأکید کرد و احداث 4 باب مس��جد، افزون بر مسجد اصلی 
دانش��گاه را از این اقدام ها دانس��ت که متناسب با آن، نماز 
صبح، ظهر، مغرب و عش��ا؛ نیز در این مس��جدها و نیز در 
محل خوابگاه ها ب��ه طور منظم به صورت جماعت برگزار 
می ش��ود. همچنین سلف سرویس و بلوار اصلی دانشگاه و 
س��ایر مشکل های محوطه س��ازی با 4 میلیارد تومان هزینه 
انجام شده است. وی سایر فعالیت های یکسال گذشته این 

دانشگاه را به شرح زیر اعالم نمود:
 افزای��ش پهنای باند اینترنت دانش��گاه ب��رای بهره گیری 

سریع دانشجویان از اینترنت تا 20 مگابیت.
 حضور و غیاب اینترنتی و اتوماتیك دانشجویان و تماشای 

آن در محیط اینترنت توسط والدین آنها.
 ایج��اد پارک ه��ای علمی و فناوری اطالع��ات به همراه 
مراکز رش��د که ب��ا همکاری مرکز تحقیق��ات اصفهان آغاز 
ب��ه کار کرده و در تمام رش��ته ها و هس��ته ها و تفکرهای 

دانشجویی، همواره حامی ایشان بوده است.
 ایجاد مرکز  رشد و تجهیزات پزشکی که با بازدید وزارت 
بهداش��ت اولین اجازه احداث در کش��ور، ب��ه اصفهان داده 
ش��ده که در این خصوص اعتباری هم داده ش��ده اس��ت تا 

دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در این مرکز ساخته شود.
 ایج��اد مرک��ز کار آفرینی برای ایجاد انگی��زه و امیدواری 
بیشتر در دانشجویان که از اولویت های کاری دانشگاه است 
و ایجاد ارتباط پویا با صنایع و مرکز جذب و اش��تغال برای 

کارورزی و کار آموزی
 افزای��ش فضای آموزش��ی دانش��گاه به 16 مت��ر مربع که 
ح��دود 70 درصد این فضا در بعد از ظهرها بدون اس��تفاده 
اس��ت و امکان هر گونه بهره وری فرهنگی آموزشی وجود 
دارد و بالغ بر 320 هزار متر مربع فضای س��اخته ش��ده در 
دانش��گاه آزاد اس��المی ک��ه در آینده نزدی��ك 65 هزار متر 
مربع به آن افزوده می ش��ود و پروژه بیمارس��تان دانشگاه و 
استفاده از دانش��جویان علوم پزشکی همین دانشگاه در آن، 
 از طرح های عمرانی در دست ساختمان است که به زودی 
راه اندازی می شود. نظارت بر نقشه کشی و دیگر مرحله های 
 آن انجام پذیرفته و تا دو س��ال آین��ده به بهره برداری کامل 

می رسد.
 دانشکده مدیریت و دانش��کده متالوژی نیز از طرح های 
عمران��ی در حال انجام اس��ت که ب��رای تصویب نهایی در 
معاونت عمران دانش��گاه آزاد اس��ت و به زودی به مناقصه 

گزارده می شود.
 اجرای طرح بزرگ سالن اجتماعی و امتحانات که در حال 

برگزاری مناقصه و فعالیت های اجرایی اولیه است.
 رس��یدن به ظرفیت 150 هکتار فضای سبز در دانشگاه و 
کاشت 100 هزار اصله درخت زیتون که به بار نشسته است 

و در آینده به عنوان منبع درآمد محسوب می شود.
 اسکان 2500 نفر از دانشجوان در  خوابگاه ها )1500 نفر 
آقای��ان و 1000 نفر  خان��م ها(، که برای کل خانم هایی که 
تقاضای خوابگاه داشته و دارای شرایط آن بوده اند، خوابگاه 

تهیه شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در پایان با ذکر 
این مطلب که هم اکنون تعداد فارغ التحصیالن این دانشگاه 
به 55 هزار نفر رس��یده و بیش��تر آنها در رش��ته های فنی و 
مهندس��ی بوده اند؛ ایجاد صندوق رفاه دانشجویی و کسب 
رتبه اول در س��طح دانشگاه ها در شاخص رفاه دانشجویی 
و ارائه تس��هیالت به میزان 5 میلی��ارد تومان به 13786 نفر 
از دانشجویان )به صورت وام تحصیلی، کوتاه مدت، هزینه 
تحصیلی و وام های ضروری( را از اقدام های این دانشگاه 

دانست. 
وی همچنین خاطر نش��ان کرد: در حوزه پزش��کی کس��ب 
رتب��ه ممتاز و انجام آزمون ه��ای جامع و انترن با رتبه های 
باال و ایجاد رش��ته های دندانپزشکی و داروسازی که زمینه 
 آن فراهم ش��ده است، از دیگر دس��تاوردهای دانشگاه آزاد 

نجف آباد می باشد.
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